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 Notulen van de Algemene Vergadering 
van de v.z.w. Vlaamse Zwemfederatie 
gehouden in De Pinte - 28 maart 2015 

 
Volgende leden van de Raad van Bestuur waren aanwezig 
Johnny Van der Straeten, Voorzitter 
Laurent Samyn, Bestuurder juridische zaken 
Bart Dewulf, Bestuurder competitieve sportbeoefening 
 
Verontschuldigd: 
Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter - Bestuurder recreatieve sportbeoefening 
Tom Callewaert, Bestuurder financiën 
 
Volgende personeelsleden van de Vlaamse Zwemfederatie waren aanwezig 
Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal 
Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator 
Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator 
Gretl Vandamme, Sporttechnisch Coördinator 
Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster 
Sarah Sturtewagen, Administratief medewerkster 
 
Verontschuldigd: 
Els Audenaert, Sporttechnisch Coördinator 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie Antwerpen 
AZK, AZSC, AZV, BRABO, DIJ, EST, HSA, HZA, HZC, KST, MOZKA, MZVA, RSCM, SDM, 
SVAZ, VWZ, ZIK, ZN, ZOLA, ZVL 
Afwezig: WST, ZBD 
Volgende leden gaven volmacht: AC aan ZOLA, IBK aan EST, SCM aan AZSC, SHARK aan 
ZN, ZCY aan VWZ, ZGEEL aan AZV, ZS aan SVAZ 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie Vlaams Brabant 
AEGIR, AZS, BEST, DDAT, DIZV, LAQUA, LOR, LSVZ, SCH, SCSG, SCWR, SCZ, STT, TZ, 
WIOS, WLW, ZCK, ZCT, ZGG, ZIOS 
Afwezig: DWT 
Volgende leden gaven volmacht: AART aan SCSG, DBH aan SCH, KZVP aan TZ, RZLA aan 
WLW, ZORO aan SCZ 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie Oost-Vlaanderen 
AST, AZL, COOL, DDZZ, DYB, EZV, FIRST, GBZ, GZV, LZV, MZV, OZEKA, RSC, SOS, STW, 
SWEM, TSZ, VZG, VZR, WSD, WZK, ZDKK, ZKB, ZNA, ZRO, ZVW, ZZ 
Volgende leden gaven volmacht: AZ aan ZWEM, DZO aan FIRST, HFLOW aan GZV, MEGA 
aan BZC, RGSC aan COOL 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie West-Vlaanderen 
BOAS, BZC, BZK, BZV, DMI, DZV, IKZ, ISWIM, IZV, KORF, KVO, KWK, KZK, MZK, OK, 
ROSC, RYSC, RZV, TZK, TZT, UZKZ, VZV, WNB, WPW, WZC, ZB, ZTZ , ZWEM 
Verontschuldigd: SKF 
Afwezig: ZTB 
Volgende leden gaven volmacht: BYK aan ZVW, COAST aan VZV, GOLD aan UZKZ, LRZ aan 
BZK, WPCN aan ROSC 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie Limburg 
GZVN, HZS, ORCA, SCB, ZBM, ZCM, ZCW, ZWIM 
Afwezig: LWB 
Volgende leden gaven volmacht: DBT aan ZWIM, DMB aan SCB, LIZV aan ZBM, OZV aan 
GZVN, TESS aan AEGIR, ZD aan HZS, ZDKB aan ORCA 
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1. Registratie effectieve clubafgevaardigden 
Na het onthaal en registratie van alle gemandateerde clubafgevaardigden opent de 
voorzitter Johnny Van der Straeten de Algemene Vergadering. Hij meldt tevens dat er na 
het afsluiten van het statutair gedeelte nog een academisch gedeelte volgt met als spreker 
Directeur Sportkaderopleidingen Zwemmen David De Wandel en als onderwerp “Meer 
trainers beter opleiden: toelichting opleidings- en vormingsbeleid VTS/VZF”. 
  
2. Openingswoord voorzitter 
Het voorbije jaar was een gewoon jaar: geen OS, geen wereldkampioenschappen. De 
resultaten in het topsport zwemmen op de Europese kampioenschappen waren schitterend, 
zowel in 25m bad als in 50m bad. Het ledenaantal is belangrijk gestegen, maar het aantal 
competitiezwemmers blijft dalen. Voor het volgend jaar is een hervorming van het 
competitiezwemmen, i.s.m. de clubs, een doel om wedstrijden aantrekkelijker te maken. 
Het sluiten van gemeentelijke zwembaden door financiële problemen van de gemeenten 
speelt de clubs parten. De waterpolo kende een jaar van plannen voor een nieuw elan voor 
de nationale (jeugd)ploegen, dat jammer genoeg niet kon gerealiseerd worden. Voor de 
synchro was er geen noemenswaardig nieuws. 
 
Skill up werd aangepast en uitgebreid. Er is interesse van andere federaties, ook 
buitenlandse, voor commercialisering. 
 
Belangrijk voor de kwaliteit van de zwemscholen en de trainers in de clubs was de 
aanstelling van David De Wandel als DSKO. Hij zal de trainersopleiding professionaliseren. 
 
3. Goedkeuring notulen A.V. 22/03/2014 
Deze notulen werden reeds vorig jaar aan alle clubs bezorgd en verschenen eveneens op 
onze website. Wij ontvingen hierover geen opmerkingen en bijgevolg worden deze notulen 
door de A.V. goedgekeurd. 
 
4. Definitieve aanvaarding/ontslag van clubs 
HFLOW (HappyFlow, Zwem- en loopteam vzw) 
HSA (Heirman Swimming Academy vzw) 
LRZ (Langerei Zwemmers vzw) 
IBK (Isbjörnklubbe vzw) 
WST (Westerlo Swimming Team vzw) 
STW (Swimming Team Waasland vzw) 
 
Bovenstaande clubs werden reeds door de Raad van Bestuur ‘voorlopig’ aanvaard. 
De Algemene Vergadering geeft nu definitieve goedkeuring. 
 
Volgende clubs dienden in 2014 hun ontslag in en waren met al hun financiële 
verplichtingen in orde. 
 
WPK (Waterpolo Kortrijk) 
STZC (Sint-Truidense Zwemclub vzw) 
TZV (Turnhoutse Zwemvereniging) 
 
5. Jaarverslagen 2014 
De jaarverslagen werden zoals gewoonlijk gepubliceerd op de website. Er zijn geen 
opmerkingen, dus worden alle verslagen door de Algemene Vergadering unaniem 
goedgekeurd. 
 
6. Resultatenrekening + balans 2014 
De resultatenrekening + balans worden door de voorzitter Johnny Van der Straeten 
toegelicht. Daarnaast ontving iedere club ook een verkort overzicht van de kosten en 
opbrengsten voor wat betreft de algemene werking en de topsportwerking. 
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De voorzitter geeft antwoord waar nodig. 
 
7. Verslag van de rekeningnazichters voor 2014 
Hein De Witte leest het verslag voor na de controle die hij samen met de heer Joachim 
Hoebeeck en mevrouw Ingrid De Kimpe heeft uitgevoerd op 05/03/2015.  
 
“Na nazicht van balansen, exploitatierekeningen, banksaldo’s en bewijsstukken, beschouwen 
zij dat de boekhouding zeer goed en correct wordt bijgehouden en bijgevolg vragen wij aan 
de Algemene Vergadering om de rekeningen goed te keuren en decharge te geven aan de 
Raad van Bestuur. 
 
8. Kwijting aan Raad van Bestuur 
Door de voorzitter Johnny Van der Straeten wordt bijgevolg gevraagd om kwijting te 
verlenen aan de Raad van Bestuur. 
De Algemene Vergadering keurt de resultatenrekening en balans goed en geeft kwijting aan 
de Raad van Bestuur. 
 
9. Benoeming van 3 rekeningnazichters voor het boekjaar 2015 
De voorzitter vraagt wie kandidaat is voor het rekeningnazicht van 2015. 
 
De heren Hein De Witte en Joachim Hoebeeck zijn opnieuw bereid. De voorzitter, Johnny 
Van der Straeten, meldt dat Ingrid De Kimpe (die vandaag verontschuldigd is) schriftelijk 
heeft laten weten dat zij opnieuw bereid is om eveneens als rekeningnazichter te fungeren. 
De Algemene Vergadering gaat akkoord en benoemt deze 3 personen. 
 
10. Begroting 2015 
De voorzitter, Johnny Van der Straeten, geeft toelichting bij de begroting. 
Ook hier zijn er geen noemenswaardige vragen meer en wordt deze begroting unaniem 
goedgekeurd. 
 
11. Eventuele interpellaties 
Er werd één geldige interpellatie ingediend door AZV i.v.m. de afschaffing of aanpassing 
leeftijdsgrens van officials. 
Bestuurder Bart Dewulf wijst op het feit dat onze Raad van Bestuur reeds eind vorig jaar 
deze vraag van EST ontving en die heeft overgemaakt aan het VSB Zwemmen voor verder 
gevolg. 
In februari heeft onze Raad van Bestuur dan kennis genomen van het standpunt van het 
VSB Zwemmen waarin zij na overleg besloten hebben om niets te wijzigen aan de 
leeftijdsgrens van officials. 
Gelet op het feit dat bestuurder Bart Dewulf ook de vergaderingen bijwoont van het VSB 
Zwemmen geeft hij de motivatie van hun beslissing: 
 
“FINA stelde haar leeftijdsgrens jaren geleden op 60 jaar maximum, met dien verstande 
dat je zelfs geen 60 jaar mocht worden in de 4 jaar volgend op de kandidatuurstelling, 
m.a.w. 57 jaar kon de grens al zijn. 
FINA (BL 6) stelt haar leeftijdsgrens nu op maxium 65 jaar in het jaar van de competitie. 
Het VSB Zwemmen bepaalt analoog haar grens op 65 jaar voor kamprechter en verhoogt 
die tot 70 jaar voor alle andere functies (voor de Masters is dit zelfs ongelimiteerd). We 
verzwaren de leeftijd van de FINA niet, integendeel. 
De leeftijd tot 70 jaar wordt toegepast om een eventueel tekort aan officials tijdens 
wedstrijden op te vangen.” 
 
12. Huldiging 
Er kwam dit jaar niemand in aanmerking voor een ere-penning. 
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13. Slotwoord Voorzitter 
De voorzitter bedankt de clubafgevaardigden voor het gestelde vertrouwen en dankt 
iedereen voor het vlotte verloop en de goede medewerking en sluit de Algemene 
Vergadering. 
 
 
 
Verslaggever 
 

 
Fernand Van Huyneghem       
Secretaris-Generaal           


