Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

26/08/2015

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal / Tom
Callewaert, Penningmeester / Koen De Carne, bestuurder / Laurent
Samyn, bestuurder

Verontschuldigd:

Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator

Uitgenodigd:

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator / Martine Vloeberghen,
Administratief medewerkster

1.

Het verslag van 01/07/2015 werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2.

Sportwerking
ZWEMMEN
•

De Vlaamse Regering keurde het voorstel goed voor de opstart van de projectomroep voor de
toekenning van een eenmalige investeringssubsidie voor de renovatie of nieuwbouw van
zwembaden en dit om tegemoet te komen aan de acute zwembadproblematiek in Vlaanderen.
Een Vlaamse beoordelingscommissie zal over de ingediende subsidieaanvragen beoordelen.
Bijgevolg werd via de koepel VSF (Vlaamse Sportfederatie) aan ons gevraagd of iemand kan
zetelen in deze commissie met de nodige zwem-expertise, dus meer het sportieve aspect van de
dossiers en aandacht voor de clubsport.
De Raad van Bestuur draagt onze nieuwe bestuurder competitie Koen De Carne voor om te
zetelen in de commissie.

•

Deelname aan Triathlon-World beurs (15/11/2015)
De Raad van Bestuur geeft goedkeuring voor samenwerking onder de vorm van de workshops:
- Skill-Up (Stefan Deckx, conditietrainer VZF)
- Gestructureerde zwemslag crawl voor volwassenen (David De Wandel, DSKO VZF)

•

Skill-Up
Bestuurder Tom Callewaert geeft stand van zaken.

•

Zwembrevetten
Momenteel worden de laatste besprekingen voor samenwerking met het ISB gevoerd door Gretl
Vandamme en David De Wandel en die zijn positief.
Onze inbreng en focus zal vooral bestaan uit onze expertise inzake watergewenning,
basisvaardigheden en leren zwemmen.
Wij doen vanuit de VZF geen distributie van zwembrevetten, deze ligt volledig in handen van het
ISB. Als partner promoten we mede de zwembrevetten via onze kanalen.
Wij kiezen vanuit ons VZF-beleid voor een kwaliteitsvolle invulling van het zwemaanbod in
Vlaanderen en met deze samenwerking hopen wij onze beleidsdoelstelling te kunnen realiseren.
Verdere communicatie zal volgen.

Pagina 1 van 3

•

Vergadering over toezicht zwembaden
Op 01/07/2015 had een overlegvergadering plaats in Brussel met de bedoeling om de
verschillende voorstellen die er in de sector leven te bespreken zo dat eventueel een
gecoördineerd voorstel zou kunnen bezorgd worden aan het Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie.
De VZF was hierop vertegenwoordigd door Wim Stevens, voorzitter van het provinciaal bestuur
Vlaams-Brabant die een aantal belangrijke suggesties heeft gedaan (zeker wat betreft het
maximaal aantal bezoekers voorsteltekst voor uitzondering voor zwemwedstrijden) in het belang
van de zwemsport zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

SYNCHRO
De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorstel om met ingang van 1 oktober de medische
attesten voor Vlaamse synchro-wedstrijden af te schaffen, naar analogie van het zwemmen en de
B.K. De Raad van Bestuur keurt dit goed.
TOPSPORT
•

Resultaten WK Kazan
Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout overloopt en evalueert de sportieve resultaten.
Deze waren goed zowel individueel en zeker bij de aflossingsploeg heren.

•

Trainingsbad Antwerpen
Voorzitter Johnny Van der Straeten brengt verslag uit over de lopende besprekingen betreffende
het gebruik van het trainingsbad. Er was eerst overleg tussen de kabinetten van Minister Muyters
en Schepen Van Campenhout en een ultiem overleg met alle partners om tot een compromis te
komen.
De partners waren Stad Antwerpen, Kabinet Muyters, Bloso, VZF en BRABO.
De verdeling zwemwater zal gebeuren tussen VZF en BRABO op basis van criteria (eerst elite,
dan beloftevolle,…).
De officiële opening is voorzien op 27/11/2015.

•

3.

4.

Administratie
•

Voor de kandidatuur bestuurder ICT/communicatie ontvingen wij slechts één voordracht: ZTZ
draagt Lieven Dornez voor. Hij wordt door de Raad van Bestuur uitgenodigd op de eerstkomende
bestuursvergadering.

•

De sponsoringsovereenkomst tussen Patch Pharma NV en de VZF wordt goedgekeurd en
ondertekend. De VZF zal de komende 5 jaar actief promotie voeren voor dit bedrijf. In onze
communicatie zal het product ‘Wortie’ en ‘gezond zwemmen’ in de kijker worden geplaatst binnen
het Paco-project.

•

Week van de officials
Van 3 t.e.m. 11 oktober 2015 wordt in Vlaanderen voor de eerste maal de ‘Week van de official’
georganiseerd (zie website).

Financiën
•

5.

Communicatie zwemschool
Vanaf januari 2016 starten Sporting A en de VZF met een nieuwe Antwerpse zwemschool.
Hiervoor zal de VZF op zoek gaan naar gediplomeerde zwemlesgevers.

Martine Vloeberghen geeft toelichting over de afrekening subsidies Bloso voor 2014.

Varia
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•

Sporttechnisch Coördinator Sepp Meyers treedt op 29/08/2015 in het huwelijk. De VZF stuurt
felicitaties en bezorgt geschenk.

•

Administratief medewerkster/communicatie Sarah Sturtewagen is in blijde verwachting.
De VZF stuurt felicitaties.

Volgende vergadering: woensdag 7 oktober 2015 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse
Zwemfederatie.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
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