Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:

30/04/2014

Plaats:

Merelbeke

Aanwezig:

Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde,
Ondervoorzitter / Tom Callewaert, penningmeester / Bart Dewulf, Laurent
Samyn, Kurt Desmet en Martin Demeester, bestuurders / Fernand Van
Huyneghem, Secretaris-Generaal

Uitgenodigd:

Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator / Sepp Meyers,
Sporttechnisch Coördinator / Gretl Vandamme, Sporttechnisch Coördinator
Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster

1.

Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter.
Conform het HR gaan de bestuurders tijdens de eerste zitting van de raad van bestuur volgend op de
AV over tot de verkiezing onder de bestuurders van de voorzitter en de ondervoorzitter.
De RVB gaat unaniem akkoord om de huidige voorzitter en ondervoorzitter te herbenoemen.
Voorzitter : Johnny Van der Straeten
Ondervoorzitter : Maurice Van De Voorde
Het dagelijks bestuur zal bestaan uit :
Voorzitter : Johnny Van der Straeten
Financieel bestuurder : Tom Callewaert
Secretaris-generaal : Fernand Van Huyneghem

2.

Verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 17/03/2014 wordt goedgekeurd

3.

Verslag van de Algemene Vergadering 22/03/2014
De RVB keurt de notulen goed.
Deze worden nu overgemaakt aan de clubs en de provinciale besturen en zullen gepupliceerd
worden op de website. In het Belgisch Staatsblad zal er eveneens een publicatie gebeuren van de
verkiezing bestuurders en de wijziging van art 17 punt 13. Eerstdaags gebeurt ook de neerlegging
van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank.

4.

Sportwerking
1) Zwemmen/stand van zaken “ Skill Up”
Voorzitter Johnny Van der Straeten geeft toelichting over de zoektocht naar eventuele
commerciële partners, waaronder misschien Elsevier. Mogelijke partners zouden dan kunnen
zijn: VZF, Elsevier en BVBA In2Sports. Bedoeling is vóór 28/05 een overlegvergadering te
houden. STC Gretl coördineert het geheel.
2) Topsport
Door topsportcoördinator Koen Van Buggenhout wordt toelichting gegeven over :
• Stand van zaken uitbreiding Zwembad Antwerpen
- prioritair gebruik voor elite en TSS met beste tarief voor VZF
- samenwerkingsovereenkomst voor 20 jaar, waarbij er een positieve communicatie verwacht
worden tussen Stad Antwerpen en VZF
- financiële inbreng van de VZF is bedoeld voor de sportspecifieke uitrusting, zoals camera’s,
startblokken, software, tijdsregistratie
- onderhoud van sportspecifieke uitrusting ten laste van de VZF
- onderhoud banen zijn ten laste van de stad
- mogelijkheid voor video-analyses
- stad Antwerpen vraagt als return aan de VZF hulp om de Antwerpenaar te leren zwemmen,
dus open voor iedereen (laagdrempeling) en samenwerking voor communicatie en promotie.
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•
5.

Administratie
1.

2.

3.

4.

6.

Personeel topsport en topsportschool
TSC Koen stelt voor om een oproep te doen voor mogelijke kandidaten jeugdtrainer
topsportschool (wervingsreserve)
de arbeidsovereenkomst met Ward Pellegrims wordt verlengd en uitgebreid.

Aansluitingsaanvragen clubs
• De aansluitingsaanvraag van HappyFlow zwem- en loopteam ( HFLOW) werd na gunstig
advies van het provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen door de RVB voorlopig
goedgekeurd.
• De aansluitingsaanvraag van Zwemclub Heirman Academie dat aanvankelijk negatief
advies kreeg werd opnieuw onderzocht en besproken . De RVB keurt de aansluiting
voorlopig goed.
Benoeming coöptatie
De Raad van bestuur keurt volgende coöptaties goed na positief advies van de provinciale
besturen.
VSB Open Water : Luc De Nijs/RSC
VSB Waterpolo : Stefan Damman/MZV
Koen Colpaert /GZV
Wij noteerden het ontslag van Maurits Goossens als secretaris, penningmeester en bestuurslid
van het provinciaal bestuur Limburg en eveneens het ontslag van Robert Vanerom als voorzitter.
De RVB betreurt de hele zaak en hoopt dat beiden op hun beslissing terug komen en er in
Limburg een overlegvergadering wordt samengeroepen met de Limburgse clubs.
VZF ontving brief van het provinciaal bestuur West-Vlaanderen waarin zij een bijkomende
forfaitaire tussenkomst vragen gelet op het feit dat de kosten van de organisatie van het Vlaams
Zomercriterium hoog op lopen.
De RVB beslist dat de financiële ondersteuning VZF voor dit jaar blijft wat ze is. Voor wat betreft
de ander geformuleerde opportuniteiten en logistieke ondersteuning mag contract opgenomen
worden met onze sporttechnische coördinator Sepp Meyers.

Juridische Zaken

De VZF werd op de hoogte gesteld van een positief dopinggeval in een waterpolowedstrijd. De speler
werd geschorst voor 2 jaar (25/01/2014 tot 24/01/2016)
Tijdens de schorsingsperiode mag de sporter aan geen enkele sportactiviteit deelnemen, van welke aard
dan ook. Het maakt niet uit in welke discipline of in welke hoedanigheid.
De betrokken club mag de geschorste speler niet meer opstellen (noch in recreatie, noch in competitie,
noch op training) laten deelnemen in georganiseerd verband.
Alleen individuele, niet-georganiseerde sportbeoefening is tijdens de schorsingsperiode toegestaan.
7. Varia
In het kader van de socicale maribel stelde de Vlaamse Sportfederatie (VSF) Lydia Colyn ter beschikking
van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF).
Dit tewerkstellingscontract eindigt definitief op 19 september 2014 en kan niet verlengd worden. De RVB
besliste om haar niet over te nemen of te werk te stellen als personeelslid VZF.
Volgende vergadering: 25 juni 2014 om 18u00 in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal
Verslaggever
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