Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

26/09/2012
Merelbeke
Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Kurt Desmet, Bart Dewulf en Laurent
Samyn, bestuurders / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal
Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter en Martin Demeester, bestuurder
Lode Grossen, Topsportcoördinator / Sepp Meyers, Sporttechnisch
Coördinator / Gretl Vandamme, Sporttechnisch Coördinator en Martine
Vloeberghen, Administratief medewerkster

1. Het verslag van de vorige vergadering 25/07/2012 werd goedgekeurd.
2. Administratie
• Aansluitingsaanvraag van de nieuwe club Zwem Academie (ZWEM) werd na gunstig advies
van ons Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen door de Raad van Bestuur goedgekeurd. De
club wordt ten voorlopige titel aanvaard.
• Wij ontvingen een uitnodiging voor de vergadering van het Vlaams interprovinciaal beraad dat
plaats zal hebben op 08/12/2012 in Strombeek en georganiseerd wordt door onze provincie
Vlaams-Brabant. De Raad van Bestuur gaat navraag doen of bestuurders Maurice en Martin
hier eventueel kunnen aanwezig zijn.
• ‘Splash’-wedstrijdprogramma/stand van zaken.
Martine en Sepp delen mee dat het ‘Splash’-wedstrijdprogramma, werd aangekocht en dat al
de licenties voor de clubs op de federatie zijn. Zij hebben al vergaderd met de povincies, die
op hun beurt het programma aan het bestuderen zijn. De provincies zijn ook bereid om de
opleidingen op zich te nemen.
Vanaf het seizoen 2012-2013 zal de VZF starten met het ‘Splash’-wedstrijdprogramma. In
eerste instrantie zal dit programma nog parallel lopen met het huidige TopSwim-programma.
Vanaf 01/01/2013 zal er enkel nog gewerkt worden met Splash. Elke provincie zal 1 of
meerdere opleidingen voorzien in de komende weken/maanden. De clubs werden hiervan op
de hoogte gebracht.
• SwimGate/stand van zaken.
Martine meldt dat ze voor wat betreft de ledenadministratie 2 prijsoffertes heeft ontvangen.
Een van Assist in samenwerking met WEBS internet solutions en één van Dim@sport.
De Raad van Bestuur beslist om beide firma’s uit te nodigen voor verdere onderhandelingen
vooraleer hierover een beslissing te nemen. Bestuurders Martin, Laurent en Bart zullen hierbij
aanwezig zijn.
• Wij ontvingen van Dynamo Project en Bloso een rapport over de grote sportclubenquête over
alle sportdisciplines heen. Het Dynamo Project ontwikkelde hiervoor een tool die de
vragenlijsten over de typologie van sportclubs automatisch verwerkte. Hieruit is gebleken dat
er eigenlijk 4 soorten clubs bestaan. Slechts 21 clubs van de VZF hebben hier aan
meegewerkt.
• De Vlaamse Sportfederatie gaat akkoord met onze aanvraag om het halftijds
tewerkstellingscontract (in het kader van de sociale maribel) met Lydia Colyn met één jaar te
verlengen.
3. Topsport
TSC Lode geeft uitleg over de recente en komende aanwervingen :
• Simon Eyers: een aanwerving van één maand (september) via een jobstudentencontract en
dit voor een tool software ontwikkeling IDT.
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Ronald Gaastra: via een aannemingscontract voor dienstverlening (halftijds) in het kader van
de pool voor toptrainers en dit vanaf 1 oktober t.e.m. 31 december 2012 met mogelijkheid van
verlenging voor 4 jaar met tussentijdse evaluaties.
Rik Valcke: eveneens via een aannemingscontract (voltijds) pool toptrainers zoals hierboven
uitgelegd.

4. Sportwerking
• De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Jozef Stinkens als bestuurslid en
secretaris van het Vlaams Sportbestuur Zwemmen. De Raad van Bestuur betreurt dit, maar
respecteert de beslissing van Jef en houdt er aan om hem absoluut te bedanken voor zijn
jarenlange vrijwillige inzet en medewerking voor de zwemsport en de opleidingen.
• De Raad van Bestuur ontving een brief van het provinciaal Bestuur West-Vlaanderen met een
aantal opportuniteiten die n.a.v. de feedback van het voorbije Vlaams Zomercriterium 2012
binnen hun organisatiecmité werden geformuleerd. De VZF zal hier zeker rekening mee
houden bij de volgende edities van deze wedstrjd. Dit zal verder opgevolgd worden door onze
Sporttechnische Coördinator Sepp Meyers.
• Jeugdfonds/beoordeling
Gretl geeft hierover toelichting:
In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Bloso heeft de VZF, binnen de
facultatieve opdracht Jeugdsport, een nieuw project ontwikkeld waarbij de VZF haar clubs
wenst te ondersteunen voor deze die het accent leggen op de kwaliteitsverbetering en
toename sportparticipatie bij jeugdleden tussen 0 en 18 jaar. Bij de start ontvingen wij 46
clubaanvragen om deel te nemen. Finaal ontvingen we eind juli 34 bewijsdossiers. Na
evaluatie en puntenverdeling ontvingen 9 clubs de gouden druppel, 12 clubs de zilveren
druppel en 12 clubs de bronzen druppel. Er werd een totale som van meer dan 45.000 euro
verdeeld onder deze clubs op basis van de behaalde punten en in verhouding tot hun
behaalde druppel (goud x 500/zilver x 350/brons x 250). De Raad van Bestuur keurt de
voorgestelde verdeling goed en de financiële tegemoetkoming aan de clubs mag uitbetaald
worden. Voor wat betreft het Jeugdfonds 2013 zullen enige wijzigingen gebeuren in het
beoordelingsformulier/aanpassingen in de puntenbeoordeling meer gericht naar de inhoud van
de verantwoording. De Raad van Bestuur verzoekt dan ook om het liefst een provisie aan te
leggen teneinde de continuïteit te bewaren voor uitbetaling.
• Prioriteitenbeleid
Gretl geeft toelichting over het project “ Skill Up your physical”
• “Wij ontvingen een uitnodiging van het Bloso voor een begeleidend en ondersteunend gesprek
voor onze ingediende aanvragen betreffende de facultatieve opdacht ‘Jeugdsport’ en
‘prioriteitenbeleid gezond sporten’ die werden ingediend voor 2013.
Zullen aanwezig zijn: Secretaris-Generaal Fernand Van Huyneghem, Topsportcoördinator
Lode Grossen, Sporttechnisch Coördinator Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator Gretl
Vandamme en ook Stefan Deckx die het ‘Skill Up’ project zal voorstellen en toelichten.
• Studiedag Etisch Verantwoord Sporten (EVS)
Op 11/10/2012 zal in het Huis van de Sport in Gent een EVS studiedag plaats vinden. Onze
federatie werd weerhouden als één van de goede voorbeelden inzake EVS thema’s.
Sporttechnische Coördinator Gretl Vandamme en Secretaris-Generaal Fernand Van
Huyneghem zullen hier aanwezig zijn.
• Wij ontvingen een voorstel voor samenwerking Parantee en VZF. Dit wordt door de Raad van
Bestuur nader bestudeerd.
• Wij ontvingen het ontslag van Patrick Van Peteghem als Technisch Directeur Waterpolo VZF
die deze functie helaas niet meer kan combineren met privé-werk. De Raad van Bestuur
bedankt Patrick voor zijn jarenlange inzet en medewerking voor de waterpolo.
• Sporttechnisch Coördinator Els Audenaert zal op 08/10/2012 met een beperkte werkgroep
van waterpolo naar Nederland reizen om ter plaatse na te gaan hoe aldaar de organisatie
tainersopleidingen waterpolo gebeuren en welk materiaal zij voor handen hebben.
• Op 19/10/2012 is er een synchrowerkgroep voorzien i.v.m. trainersopleidingen synchro om na
te gaan wat hier de noden zijn.

Pagina 2 van 3

•

•

•

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de reglementering inzake de ‘Tijdelijke verenigde
masterteam synchroonzwemmen’. Om de drop-out tegen te gaan van master
synchroonzwemsters die niet in het wedstrijdcircuit terecht kunnen omdat ze binnen hun eigen
club geen volledig team kunnen vormen werd een reglement uitgewerkt zodat de
verschillende clubs samen een masterteam zouden kunnen vomen waarmee ze deelnemen
aan de Vlaamse competitie.
De Raad van Bestuur gaat eveneens akkoord met de ‘Toelating tot deelname van een
samengesteld team synchroonzwemmen’. Clubs kunnen onderling afspreken om met hun
beste zwemsters een team te vormen om deel te nemen aan niet-Vlaamse
competitiewedstrijden. Op die manier kunnen ze hun betere zwemsters gemotiveerd houden
en ervaring laten opdoen in het buitenland.
De VZF tracht met Sabam een overeenkomst te sluiten zodat iedere synchroclub hetzelfde
gunstige tarief kan krijgen voor het spelen van muziek op trainingen e.d. Dit wordt verder
opgevolgd door Sporttechnisch Coördinator Els Audenaert.

5. Sponsors
Voorzitter Johnny Van der Straeten meldt aan de Raad van Bestuur dat hij binnenkort opnieuw
onderhandelingen voert met Speedo voor de verlenging van het bestaande sponsorcontract voor de
volgende 4 jaar. Het is ook nog steeds wachten op het antwoord van ARENA badmode om te zien
wat zij kunnen bieden.
De firma NV Raak is tevreden en bereid de bestaande sponsoring met de VZF verder te zetten.
Sporttechnisch Coördinator Gretl Vandamme zal hiervoor verder het nodige doen.
6. Financiën
• Onze boekhoudster Martine bezorgt aan de leden van de Raad van Bestuur de opgestelde
begroting voor 2013 en overloopt de posten en geeft toelichting daar waar nodig. De Raad
van Bestuur zal dit nu eerst bestuderen en dan op de volgende Raad van Bestuur
goedkeuren.
• Wij ontvingen 2 kandidatuurstellingen voor de mogelijke coöptatie van een financieel
bestuurder VZF: Tom Callewaert (GOLD) en Kris Van Erum (MEGA). Beide kandidaturen
werden ingediend via hun club en zijn ontvankelijk en de kandidaten voldoen aan de gestelde
voorwaarden. Ze worden op de volgende Raad van Bestuur uitgenodigd voor een onderhoud.
7. Juridische zaken
Het dossier ZO wordt opgevolgd door onze procureur.
8. Varia
Wij ontvingen brief van Olumpia Kortrijk. De RvB heeft nota genomen van de inhoud van de brief van
OK en apprecieert de bemiddelingspoging van onze Secretaris-generaal in deze zaak en betreurt dat
hiervoor geen constructieve oplossing is gekomen.

Volgende vergadering zal plaats vinden op woensdag 14 november 2012.

Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
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