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Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van de Voorde,
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1. Het verslag van de vorige vergadering 20/06/2012 werd goedgekeurd.
2. Beleidsplan Topsport zwemmen (2012-2016)
Topsportcoördinator Lode Grossen bezorgt aan de Raad van Bestuur het uitgewerkte en voorgestelde
topsportactieplan zwemmen. Hierin geeft hij toelichting over hoe hij de toekomstige topsportwerking ziet
en geeft meer uitleg over de verschillende pijlers, voornamelijk de begeleiding van het Future Team en
het Talent development Team en het profiel van de trainers.
3. SwimGate
De Raad van Bestuur beslist om de samenwerking met Marlyn Group/SwimGate stop te zetten en
verstuurt een aangetekend schrijven ondertekend dor onze Voorzitter. Wij hebben moeten vaststellen dat
dit programma niet voldoet aan de vereisten die wij er aan willen en moeten stellen.
De stopzetting zal zo vlug mogelijk gecommuniceerd worden via de website en naar de provinciale
besturen en clubs.
4. Contract ‘Splash’-programma
Sporttechnisch Coördinator Sepp Meyers geeft meer uitleg over het licentiecontract en
onderhoudscontract van het ‘Splash’-programma.
De Raad van Bestuur keurt dit goed.
5. Digi-Zwemkrant
Door de heer Luc Wuyts, zelfstandig journalist, werd een nieuw voorstel tot samenwerking met de VZF
ingediend bij onze Voorzitter.
Inmiddels heeft de Raad van Bestuur dit voorstel kunnen bestuderen en is zij bereid om een
overeenkomst met hem af te sluiten onder de vorm van een aannemingscontract gelet op het feit dat hij
als zelfstandig sportjournalist zijn diensten aanbiedt.
Bestuurder juridische zaken, Laurent Samyn, en Secretaris-Generaal, Fernand Van Huyneghem, zullen
een aannemingscontract opstellen met daarin de administratieve en financiële afspraken.
6. Topsport zwemmen
Op voorstel van onze Topsportcoördinator Lode Grossen gaat de Raad van Bestuur akkoord voor de
aanwerving van Sven Verschoren als jeugdtoptrainer (zal halftijds werken voor de Topsportschool en
halftijds bij het Talent development Team in Antwerpen) en dit vanaf 01/09/2012 voor één jaar.
7. Samenstelling Topsportcommissie zwemmen 2012-2016
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorgestelde kandidaten die zullen zetelen in de
Topsportcommissie zwemmen (zal verschijnen op de website).
8. Sponsoring
Eind dit jaar loopt het vier-jaarlijks sponsorcontract met Speedo af en eindigt ook het contract met N.V.
Raak.Voorzitter Johnny Van der Straeten zal de nodige stappen ondernemen voor eventuele
verderzetting, maar hij zal tevens onderhandelen met Arena badmode, aangezien ook zij zeer sterk
geïnteresseerd waren in sponsoring van de VZF.

Pagina 1 van 2

Onze Sporttechnische Coördinator, Gretl Vandamme, zal aan de Voorzitter een voorstel voor ‘algemene
sponsoring’ overmaken met de nodige bijkomende informatie over de sponsoringspakketten en de
evenementsponsoring.
Momenteel werd nog niets beslist.
9. KBZB
Voorzitter Johnny Van der Straeten meldt dat met betrekking tot het uiteindelijke selectievoorstel
aangaande de samenstelling voor de 4x200m er juridische problemen opdagen en P. Systermans een
kortgeding heeft ingespannen tegen de KBZB. In het Centraal Comité KBZB werd afgesproken dat indien
er een rechtzaak zou komen, de kosten pro rata gedragen zullen worden door de FFBN en de VZF. De
KBZB wou geen advocaat aanstellen en betalen.
De Voorzitter meldt dat gelet op het kortgeding en de evolutie alles zeer snel is moeten verlopen. De VZF
is consequent gebleven met de beslissing van de selectiecommissie en heeft de selectie ook met succes
verdedigd (dankzij de inhoudelijke inbreng van onze Topsportcoördinator Lode Grossen en de conclusies
van onze advocaat).
Finaal bleek dat de VZF de juiste en gefundeerde beslissing had genomen.
Op het niveau van de KBZB moeten duidelijke en bindende regels afgesproken worden over toekomstige
geschillen, zoals wie voert het proces, wie stelt de advocaat aan en wie draagt de kosten?
10. Varia
1. Wij ontvingen een brief van Minister Joke Schauvliege die ons meldt dat ze de voorstellen tot
aanpassing van de bepalingen van Vlarem goed heeft ontvangen en haar administratie opdracht heeft
gegeven deze te onderzoeken en mee te nemen.
2. Bestuurder voor Kaderopleiding, Martin Demeester, geeft toelichting over de samenkomst en
bespreking ISB-VZF-Baan Vier betreffende de Vlaamse zwembrevetten. Bedoeling is een overleg
omtrent de aanpak van de Leerlijn Zwemmen waarbij ieders inbreng en expertise optimaal wordt ingezet
en gewaardeerd. De VZF wil hier zeker inhoudelijk haar steentje bijdragen.

Volgende vergadering (nog af te spreken).

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
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