Notulen van de Algemene Vergadering van de v.z.w. VLAAMSE ZWEMFEDERATIE
gehouden in DE PINTE - 20 maart 2010
Volgende leden waren aanwezig uit de Provincie Antwerpen
AZK, AZSC, AZV, BRABO, EST, HZA, MOZKA, MZVA, RSCM, SOZ, SVAZ, TZV, VWZ, WWPC,
ZBD, ZCY, ZGEEL, ZIK, ZN, ZOLA, ZOM
Afwezig: SCM, KST en ZVL
Volgende leden gaven volmacht
AC aan ZOM, HZC aan MOZKA, SHARK aan ZN, ZS aan ZOLA
Volgende leden waren aanwezig uit de Provincie Vlaams Brabant
AART, AEGIR, BEST, DBH, DDAT, DIZV, DWT, LOR, LSVZ, LZC, SCSG, SCWR, SCZ, STT, TZ,
WIOS, WLW, WZV, ZCK, ZCL, ZCT, ZIOS, ZO
Afwezig : niemand
Volgende leden gaven volmacht
AZS aan DIZV, BOAS aan SCWR, KVZP aan TZ
Volgende leden waren aanwezig uit de Provincie Oost-Vlaanderen
AST, AZ, DDZZ, DYB, DZO, EZV, FIRST, GBZ, LZV, MEGA, MZV, OZEKA, RACSO, RGSC,
SOS, SWEM, TSZ, VZGWP, WSD, WZK, ZDKK, ZKB, ZNA, ZVW, ZZ
Afwezig : NGB, GZV
Volgende leden gaven volmacht
AZL aan DZO, ZRO aan FIRST
Volgende leden waren aanwezig uit de Provincie West-Vlaanderen
BZK, COAST, DZV, GOLD, IKZ, IZV, KORF, KVO, KZK, MZK, ROSC, RYSC, RZV, SKF, TZK,
TZT, UZKZ, VZV, WPK, WZC, ZB, ZTB, ZTZ
Afwezig : NZV, WNB, OK
Volgende leden gaven volmacht
BYK aan SWEM, BZV aan ZTB, DMI aan COAST, WPCN aan KORF, WPW aan WPK
Volgende leden waren aanwezig uit de Provincie Limburg
DBT, DMB, GZVN, HZS, LWB, OZV, ZCM, ZDML
Afwezig: niemand
Volgende leden gaven volmacht
ZWIM aan ZCM, ZD aan HZS, LIZV aan ZDML, MZVL aan LWB, ORCA aan GZVN, SCB aan
DMB, TESS aan DBT, ZCW aan TZK
1. Registratie effectieve clubafgevaardigden
Na het onthaal en registratie van alle gemandateerde clubafgevaardigden opent voorzitter
Georges Straetemans de Algemene Vergadering.
Hij verwelkomt Georges Wouter, Secretaris-Generaal KBZB, Gerard Boets, Erevoorzitter VSB
Zwemmen en alle aanwezigen. Hij verontschuldigt onze Ere-Voorzitter Erik Endriatis,
Ondervoorzitter Roland Tack, bestuurder Gentil Noens en Hugo Rasschaert, Voorzitter VSB
Waterpolo.
2. Openingswoord voorzitter
Naar jaarlijkse gewoonte houdt de voorzitter zijn toespraak:
Goedemorgen dames en heren ,
Welkom op deze algemene vergadering van de Vlaamse Zwemfederatie .
Het afgelopen jaar 2009 is voor mij en mijn collega‟s van de Raad van Bestuur wellicht het
moeilijkste jaar geweest . Op sportief gebied werd alles gedomineerd door de
zwempakkenaffaire . We kregen tegenstrijdige berichtgeving van zowel FINA als LEN.
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Op het moment dat wij de clubs trachtten te informeren, werden deze berichten reeds
achterhaald door nieuwe info van FINA en LEN. Uiteindelijk besloten wij een ronde te maken
door alle Vlaamse provincies, gekoppeld aan de info aangaande de nieuwe zwemkalender
die wij vanaf nu op Vlaams niveau willen organiseren . De intentie om een Vlaamse
zwemkalender te maken mocht op veel bijval rekenen en de problemen die zich momenteel
nog stellen met het plaatsen van sommige provinciale kampioenschappen hopen wij nog dit
jaar op te lossen.
De zwempakkenaffaire had ook zo zijn invloed op de prestaties van onze elite . In de
voorbereiding naar het WK te Rome toe, was de Raad van Bestuur van de KBZB bereid om
het contract met de firma speedo te annuleren om onze zwemmers de mogelijkheid te
geven om met gelijke “wapens” te strijden . Bij rondvraag bij de trainers van onze elite
kwamen we echter tot de vaststelling dat de atleten bereid waren om deze zure appel door
te bijten en ze verkozen om zich te houden aan het contract met speedo . Ik wil
benadrukken dat er niet één atleet obstructie heeft gemaakt ! Elke atleet die geselecteerd
was voor dit WK heeft dan ook zijn verbintenis met de KBZB ondertekend om zich te houden
aan het speedo-contract. Maar helaas, de traditionele badpakken konden niet op tegen al dat
plastiek. Zwemmers konden zich niet meer motiveren ! De prestaties evolueerden naar een
niveau een WK onwaardig. Maar dat betekent dat wij ons moeten revancheren . Het EK te
Boedapest deze zomer wordt de cruciale waardemeter . Naar de OS 2012 toe moeten wij
aantonen dat er progressie is , dat we op schema zitten om in Londen minstens enkele halve
finaleplaatsen en mogelijk een finaleplaats te halen. Lukt dit niet, dan moeten we zeker
bijsturen . Zeker is dat alle atleten nu beschikken over gelijk, evenwaardig materiaal.
Maar voor iedereen is dit WK nog niet verteerd. Twee atleten, communautair mooi verdeeld,
hielden zich niet aan hun handtekening en doken toch het water in met een ander zwempak,
van een andere leverancier . Voor de Vlaming bleef het bij enkele zure opmerkingen, bij
onze Franstalige vriend echter, zijn alle duivels ontbonden . Dure advocaat, kortgeding in
Luik, trachten te bekomen dat het technisch materiaal voor de atleet wordt vrijgegeven.
Indien de rechter hierin meegaat, heeft dit voor iedereen zo zijn gevolgen.
Verder, dames en heren, heeft deze Raad van Bestuur misschien wel de meest verregaande
beslissing genomen die ooit door een Raad van Bestuur is genomen. Het is ondertussen twee
jaar geleden dat ik hier verkondigde dat wij overeenstemming bereikt hadden over de
aankoop van een eigen kantoorruimte. Aanvankelijk zijn we verschillende panden gaan
bekijken in het centrum van Gent, maar of te duur of niet geschikt. Tot we bij het pand
uitkwamen in Merelbeke, praktisch nieuw en instapklaar . Prijs lag binnen onze
mogelijkheden . Wij zijn overgegaan tot aankoop en verhuisden einde augustus . Ik wil zeker
mijn collega‟s van de Raad van Bestuur feliciteren met het feit dat wij deze consensus
bereikt hebben, want dit was zeer zeker een moedige beslissing die onze nakomelingen
zeker niet in de problemen zal brengen. Niet enkel een nieuw kantoor, ook een nieuw logo
en een nieuwe website tonen aan dat het huis een volledig nieuw imago heeft.
Zoals ik eerder zei: prestatiegericht kende onze zwemmerij een serieuze dip daar in Rome.
Door heel die zwempakkenaffaire besloten wij om het EK korte baan dan ook links te laten
liggen. Toch besloten enkele atleten deel te nemen, maar vormden geen officiële Belgische
delegatie. Qua organigram is onze technische staf bijna volledig. Wij beschikken vandaag
naast de topsportcoördinator ook nog over een heel korps trainers: topsporttrainer,
jeugdtopsporttrainster, kiné, krachttrainer, TSS-trainers, deeltijdse opdrachten voor het
Future-Team, bepaalde clubtrainers (BE-Gold project).
Verder werd in de stad Antwerpen een groot huis gehuurd om onze atleten die daar behoefte
aan hebben, te logeren, zodat ze niet steeds verre verplaatsingen moeten doen om in
Antwerpen te komen trainen. Dit huis biedt onderdak aan maximum zeven atleten.
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Onze tweede sport, het waterpologebeuren, verloopt nog steeds niet op de wijze zoals ik
deze discipline zie evolueren naar een hoger niveau. We spelen nu reeds met twee
jeugdploegen in competitie, maar gaat dit ons leiden naar een europese competitie waar wij
volwaardig aan kunnen deelnemen? Doen wij genoeg om onze recreatieve spelers (derde en
vierde klasse) een platform te bieden waar zij hun sport in min of meer normale
omstandigheden kunnen beoefenen? Kunnen wij onze jeugdspelers niet lokaler laten spelen,
geen verre verplaatsingen, op normale uren?
Toch wil ik van de gelegenheid gebruik maken om ons lid Hugo Rasschaert , jarenlang
voorzitter van ons wp comité te bedanken voor zijn onverdroten inzet. Hugo heeft alles
gedaan wat in zijn mogelijkheden lag om ons wp te organiseren. Ik meen dat niemand
bezwaar zal aantekenen om Hugo erelid te maken van de KBZB.
De Flanders Synchro Open te Kortrijk was niet alleen qua niveau als organisatie perfect,
maar zeer zeker ook op sportief niveau. Ik zag daar onze Vlaamse miniemen deze wedstrijd
winnen tegen tal van buitenlanders. Dikke proficiat aan zwemmers en trainsters!
Aangezien we in een tijdperk leven dat volledig geautomatiseerd is, moeten wij gebruik
maken van de knowhow die momenteel op de markt is . Die knowhow die wij beoogden is in
zekere mate in het zwemmen aanwezig . Er zijn verschillende maatschappijen in europa die
deze kennis reeds aanbieden .
Na de zomer hebben wij in de schoot van de federatie een werkgroep opgericht die deze
materie moest onderzoeken en met voorstellen afkomen. Op de bestuursvergadering van
oktober werd deze beslissing bekrachtigd en in november werd het programma “Swimgate “
als beste en goedkoopste naar voren gebracht. Wij hopen nu vanaf volgend seizoen een
perfect zwemprogramma met externe database te hebben en vanaf januari 2011 een
geautomatiseerde administratie. De mensen van “Swimgate” zijn hier vandaag aanwezig en
zullen u uitleggen hoe zij in de loop van het jaar deze ontwikkeling gaan verduidelijken en
verspreiden in het Vlaamse landschap.
Nu er straks weer verkiezingen zijn voor de Raad van Bestuur, heb ik natuurlijk nagedacht of
ik mijn mandaat van voorzitter van deze federatie nog wilde of kon verlengen. Als ik in 2002
voor een eerste termijn als voorzitter werd verkozen , had ik verschillende opties die ik wilde
verwezenlijken: de uitbouw van de TSS, zeer goede contacten met de vrt (dienst sport),
onze Vlaamse Kampioenschappen uitbouwen tot een grote wedstrijd, waarvan de finales live
op tv werden uitgezonden.
Toch hoor ik links of rechts nog steeds enige kritiek . Men zegt de voorzitter wil alles naar
Antwerpen trekken, het moet in Antwerpen gebeuren of het is niet goed. Laat mij even
uitleggen waarom we onze kampioenschappen steeds weer in het Wezenbergbad
organiseren. Onafgezien van het feit dat dit op het ogenblik nog steeds de beste
accommodatie is waar we kunnen over beschikken in Vlaanderen, zijn er nog andere
beweegredenen.
Einde jaren negentig hadden we in Vlaanderen verschillende toppers van Europees en
wereldniveau . Onze kampioenschappen werden echter op een schabouwelijke manier
georganiseerd, de naam kampioenschap onwaardig. In het verleden moest de federatie
haast op zijn knieën gaan zitten om een organisator te vinden. Dank zij mijn goede relaties
met de stad, kunnen wij beschikken over een tussenkomst van ongeveer 20.000 euro,
logistiek en cash; waar anders kan ik zulk mooi voorstel krijgen. Verder lijkt het me logisch
dat ik beroep doe op de hulp van een Antwerpse club. Als ik morgen elders in Vlaanderen
dezelfde condities krijg voor laat ons zeggen vier jaar, dan ben ik bereid om de Vlaamse
kampioenschappen daar ook eens te organiseren. Maar vergeet niet, het gaat hier over een
seniorenkampioenschap plus een jeugdkampioenschap.
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Op acht jaar voorzitterschap is er dus reeds heel wat gebeurd, echter er is nog zoveel te
doen . Alles moet een constante worden , zonder dat het een gewoonte wordt .
Het zwemmen moet meer en meer professioneler worden . OS 2012 moet een
voltreffer worden
Het OW zwemmen wordt meer en meer populair ; we moeten hiervan profiteren
De waterpolo moet hervormd worden; nationale ploeg en clubploegen moeten weer
Europa kunnen intrekken
Het synchroongebeuren moet mogelijkheden krijgen, want deze jonge sporters
verdienen het
Masterzwemmen moet absoluut beter gereglementeerd worden opdat hun
kampioenen ook echte kampioenen zouden zijn
Het splash-concept moet nog intensiever , om de recreant binnen de federatie te
houden en hen het gevoel te geven dat ook zij een plaats hebben binnen onze
federatie
Beste mensen, het gaat goed, het gaat niet slecht en toch heb ik afgelopen week meer dan
men handen vol gehad met het BJK. Na twee rondes van aanbestedingen was er nog altijd
geen kandidaat voor de organisatie van het BJK; voor mij een zeer belangrijk
kampioenschap en volgens mij voor de organisator een mooie bron van inkomsten . Clubs
hebben hun stages vastliggen en iedereen denkt dat het een vanzelfsprekenheid is dat het
“ergens” georganiseerd wordt. Maar als je spreekt met de clubs, dan hoor je steeds
hetzelfde; het is midden zomer, waar ga je voldoende medewerkers vinden? Herinner jullie
nog de oppositie van twee jaar geleden toen we de BK‟s wilden verplaatsen naar het einde
van de lente net om dit probleem op te lossen? Goed, we hebben begrepen dat de clubs op
stage willen gaan en einde juli een kampioenschap willen. Wel dan moet ieder van jullie zijn
verantwoordelijkheid nemen. Ik wil zwemclub Brabo bedanken, na 2-3 dagen onderhandelen
waren zij bereid om de aanbesteding te betalen en dit BJK in Antwerpen te organiseren.
Maar wat ik wil zeggen dat het zo niet verder kan; als clubs geen aanbesteding willen doen
(de enige bron van inkomsten van de KBZB) dan zal er op zeker moment geen BK meer zijn.
Ik vraag jullie dan ook met aandrang om dit probleem binnen jullie Raad van Bestuur eens
te bespreken en er een oplossing voor te zoeken.
Neem jullie verantwoordelijkheid, het moet niet ieder jaar dezelfde zijn!
Rest er mij nog om mijn collega‟s binnen de Raad van Bestuur te bedanken voor hun inzet,
voor hun vertrouwen. Ik vraag de Algemene Vergadering dan ook om opnieuw het
vertrouwen te geven aan de mensen die herverkiesbaar zijn en ik hoop om jullie hier
volgend jaar weer te mogen toespreken.
Bedankt !
3. Toelichting SwimGate
Op verzoek van de voorzitter geeft de heer Rolf Nuyts een toelichting over SwimGate.
SwimGate is de opvolger van de huidige oplossing TopSwim. De VZF heeft beslist om in zee
te gaan met SwimGate die een online applicatie zal ontwikkelen voor de ledenadministratie
en het wedstrijdbeheer van de aangesloten zwemclubs.
Voorzitter Georges Straetemans benadrukt dat er zopas een licentieovereenkomst werd
afgesloten met Marlyn Group BVBA, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder dhr. Rolf
Nuyts.
4. Goedkeuring notulen A.V. 14/03/2009
Deze notulen werden reeds in mei 2009 bezorgd aan alle clubs en verschenen eveneens op
onze website. Wij ontvingen hierover geen opmerkingen, bijgevolg worden deze notulen
door de A.V. goedgekeurd.
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5. Definitieve aanvaarding/ontslag van clubs
WPCN (Waterpoloclub Nieuwpoort)
GOLD (Gold Swimming Team)
Bovenstaande clubs werden reeds door de Raad van Bestuur „voorlopig‟ aanvaard.
De A.V. geeft nu definitieve goedkeuring.
Volgende clubs dienden in 2009 hun ontslag in en zijn met al hun financiële verplichtingen in
orde.
WPB (Waterpolo Team Tortuga)
OLMA (Zwemclub Olma Turnhout)
6. Statutenwijziging
Naar aanleiding van de aankoop van een nieuw kantoorgebouw besliste de Raad van Bestuur
op de zitting van 10/06/2009 om de maatschappelijke zetel over te brengen van Gent naar
Merelbeke en dit vanaf 15/08/2009.
Bijgevolg wordt art. 3 van de statuten gewijzigd als volgt:
Hoofdstuk 1: de vereniging
Artikel 3: zetel
De zetel van de vzw is gevestigd te 9820 Merelbeke, Burg. Maenhautstraat 100-102 gelegen
in het gerechtelijk arrondissement Gent.
Deze statutenwijziging wordt met terugwerkende kracht door de A.V. unaniem goedgekeurd.
7. Jaarverslagen 2009
De Secretaris-Generaal meldt dat door omstandigheden de jaarverslagen iets later werden
gepubliceerd op de website dan normaal.
Alle verslagen werden door de A.V. unaniem goedgekeurd.
8. Beleidsplan 2009-2010
De Secretaris-Generaal meldt dat een stand van zaken vanaf nu heel duidelijk terug te
vinden is in de nieuwe voorstelling van de verslagen.
9. Resultatenrekening + balans 2009
De resultatenrekening + balans worden door onze financieel bestuurder/penningmeester
Gerard Janssen toegelicht. Daarnaast ontving iedere club ook een verkort overzicht van de
kosten en opbrengsten voor wat betreft de algemene werking en de topsportwerking.
Verder benadrukt hij dat in de balans dit keer een gebouw werd ingeschreven in de
materiële vaste activa.
Voor de aankoop van dit gebouw vraagt hij de bekrachtiging van de beslissing die de Raad
van Bestuur hiervoor genomen heeft op 10/06/2009.
De A.V. bekrachtigt unaniem deze genomen beslissing door de Raad van Bestuur met
terugwerkende kracht.
Er zijn geen noemenswaardige vragen en bijgevolg worden de resultatenrekening + balans
2009 door de A.V. unaniem goedgekeurd.
10. Verslag van de rekeningnazichters
Kris Van Erum leest het verslag voor na de controle die hij samen met de heren Robert
Dooms en Hein De Witte heeft uitgevoerd op 16/03/2010.
“Na nazicht van balansen, exploitatierekeningen, banksaldo‟s en bewijsstukken, beschouwen
wij dat de boekhouding zeer goed en correct wordt bijgehouden en bijgevolg vragen wij aan
de A.V. om de rekeningen goed te keuren en décharge te geven aan de Raad van Bestuur en
aan de penningmeester” hetgeen door de A.V. unaniem wordt goedgekeurd.
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Kris Van Erum leest nadien een tekst voor met enkele opmerkingen die voor verbetering en
verandering vatbaar zijn.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan onze topsportcoördinator Lode Grossen voor
enkele toelichtingen i.v.m. de uitgaven inzake topsport en topsportprojecten.
11. Benoeming van 3 rekeningnazichters voor het boekjaar 2010
De A.V. benoemt volgende rekeningnazichters:
- Kris Van Erum (GSC)
- Hein De Witte (FIRST)
- Joachim Hoebeeck (ZNA)
12. Begroting 2010
Onze financiële bestuurder, Gerard Janssen, geeft toelichting bij de verschillende posten van
de begroting.
Ook hier zijn er geen noemenswaardige vragen meer en wordt deze begroting unaniem
goedgekeurd.
13. Aanduiding stemopnemers
14. Verkiezingen bestuurders VZF
Punten 13 en 14 worden samen behandeld:
De Secretaris-Generaal meldt dat er voor onze Raad van Bestuur 4 openstaande mandaten
te begeven zijn, maar dat de 4 uittredende bestuurders zich opnieuw herkiesbaar hebben
gesteld voor dezelfde functies.
Wij ontvingen verder ook geen enkel nieuwe kandidatuur.
Bijgevolg stelt de Secretaris-Generaal voor om deze 4 uittredende bestuurders opnieuw het
volste vertrouwen te geven voor een mandaat van 4 jaar (2010-2014) en ze met handgeklap
te bevestigen, tenzij iemand de stemming vraagt.
Niemand vraagt de stemming en de A.V. herverkiest met handgeklap de 4 uittredende
bestuurders. De Secretaris-Generaal dankt de A.V. voor het vertrouwen in naam van de
verkozenen.
Worden dus herbenoemd:
Georges Straetemans als bestuurder Topsport
Gerard Janssen als bestuurder Financiën
Roland Tack als bestuurder Juridische Zaken
Maurice Van De Voorde als bestuurder Recreatieve Sportbeoefening
15. Eventuele interpellaties
Er werden geen interpellaties ingediend.
16. Huldiging
Erik De Vos, Voorzitter van het Provinciaal Bestuur Oost-Vlaanderen ontving bloemen en
een Zilveren Erepenning VZF naar aanleiding van 20 jaar trouwe dienst en inzet voor de
zwemsport in het bestuur Oost-Vlaanderen.
17. Slotwoord Voorzitter
De Voorzitter bedankt de A.V. voor het gestelde vertrouwen namens zijn ploeg en dankt
iedereen voor het vlotte verloop van de vergadering en de goede medewerking. Daarna
sluit Voorzitter Georges Straetemans de Algemene Vergadering en wenst iedereen een
behouden thuiskomst.
Verslaggever
Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal

6/6

