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Voorlopige notulen van de Algemene Vergadering 
van de v.z.w. Vlaamse Zwemfederatie 

gehouden in Berchem/Antwerpen - 25 maart 2017 
 
 
Volgende leden van de Raad van Bestuur waren aanwezig 
Johnny Van der Straeten, Voorzitter – Bestuurder topsport 
Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter - Bestuurder recreatieve sportbeoefening 
Lieven Dornez, Bestuurder ICT/Communicatie 
Tom Callewaert, Bestuurder financiën 
Laurent Samyn, Bestuurder juridische zaken 
 
Verontschuldigd: 
Koen De Carne, Bestuurder competitieve sportbeoefening 
 
Volgende personeelsleden van de Vlaamse Zwemfederatie waren aanwezig 
Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal 
Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator 
Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator 
Els Audenaert, Sporttechnisch Coördinator 
Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster 
Sarah Sturtewagen, Administratief medewerkster 
Pascale Verbauwen, Sporttechnisch medewerkster 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie Antwerpen 
AC, AZK, AZSC, BRABO, DIJ, EST, HOZT, HSA, HZA, IBK, KST, KZ, MOZKA, MZVA, RSCM, 
SDM, SHARK, SVAZ, VWZ, WST, ZBD, ZGEEL, ZN, ZOLA, ZS, ZVL 
Afwezig: ZIK 
Volgende leden gaven volmacht: AZV aan EST, HZC aan SHARK, SCM aan AZSC, ZCY aan 
VWZ 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie Vlaams Brabant 
AEGIR, ATLZ, BEST, DDAT, DIZV, KAZS, LAQUA, LOR, LSVZ, RZLA, SCH, SCSG, SCWR, 
SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, ZCK, ZCT, ZGG, ZIOS, ZORO 
Afwezig: AART, DWT 
Volgende leden gaven volmacht: KVZP aan TZ, SCHAR aan SCZ 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie Oost-Vlaanderen 
AST, AZL, DDZZ, DYB, DZO, EZV, GBZ, GZV, LZV, MEGA, MZV, OZEKA, RGSC, RSC, SOS, 
STA, STW, SWEM, TSZ, WZK, ZDKK, ZNA, ZRO, ZVW, ZZ 
Afwezig: ZKB 
Volgende leden gaven volmacht: AZ aan ZWEM, COOL aan RGSC, HFLOW aan GZV, VZG 
aan MEGA, WSD aan OZEKA 
Verontschuldigd: FIRST 
 
Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie West-Vlaanderen 
BOAS, BZC, BZK, BZV, DZV, IKZ, ISWIM, KORF, KVO, KWK, KWZC, MZK, OK, ROSC, 
RYSC, RZV, SKF, TZT, UZKZ, VZV, ZB, ZTB, ZTZ , ZWEM 
Afwezig: WNB 
Volgende leden gaven volmacht: BYK aan SWEM, COAST aan VZV, DMI aan ISWIM, GOLD 
aan UZKZ, IZV aan RZV, KZK aan ZB, LRZ aan FIRST, TZK aan BZV, WPCN aan ROSC, 
WPW aan KWK 
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Volgende werkende leden waren aanwezig uit de Provincie Limburg 
DBT, DMB, GZVN, HZS, ORCA, ZBM, ZCM, ZCW, ZWIM 
Afwezig: LWB 
Volgende leden gaven volmacht: LIZV aan ZCM, OZV aan GZVN, SCB aan DMB, TESS aan 
DBT, ZD aan HZS, ZDKB aan ORCA 
 
1. Registratie effectieve clubafgevaardigden 
Voorzitter Johnny Van der Straeten opent de Algemene Vergadering. Hij meldt tevens dat er 
aansluitend om 11u00 een receptie wordt aangeboden voor onze Secretaris-Generaal 
Fernand Van Huyneghem die op 1 september 2017 officieel met pensioen gaat en meer dan 
40 jaar de operationele leiding had van onze federatie. 
  
2. Openingswoord voorzitter 
De zwemsport is het voorbije jaar regelmatig in het nieuws geweest. Waterpolo is vooral in 
de media opgedoken door de discussies over gemengd waterpolo en een aparte 
damescompetitie. Hierover werd ook briefwisseling gevoerd met Unia en de 
kinderrechtencommissaris. De Raad van Bestuur van de KBZB heeft beslist een 
Directiecomité waterpolo op te richten als een bijzondere commissie die een zeer ruime 
autonomie krijgt om alle beslissingen inzake waterpolo te nemen binnen het beschikbare 
budget. 
  
Zwemmen is zeer positief in het nieuws geweest door de prestaties van onze Olympische 
zwemmers. In de eerste plaats hebben we de zilveren medaille van Pieter Timmers op de 
100m vrije slag in Rio, de beste zwemprestatie ooit na de gouden medaille van Fred 
Deburghgraeve. Eveneens uitzonderlijk was er de finale van Louis Croenen en de twee 
finales van de aflossingsploegen, allen Vlaamse zwemmers. 
  
In het Open Water kon het icoon Brian Ryckeman zich jammer genoeg niet plaatsen voor 
Rio en nam hij afscheid van het competitiezwemmen. 
  
Het ledenaantal is verder toegenomen, maar het aantal competitiezwemmers loopt 
geleidelijk achteruit. Het project om wedstrijdzwemmen voor de jeugd aantrekkelijker te 
maken werd niet gevolgd door de clubs en moet in de toekomst herbekeken worden. 
  
Naast de gewone werking werd de zwemschool in Antwerpen opgericht, met van bij de start 
een groot succes. Skill Up en Swim Analytics werden in aparte entiteiten ondergebracht om 
diensten te leveren aan onze clubs. 
 
3. Goedkeuring notulen A.V. 25/03/2017 
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 
STA Swimming Team Aalter vzw 
MZM MEGA Zwemteam Maldegem vzw 
MZE MEGA Zwemteam Eeklo vzw 
 
Bovenstaande clubs werden reeds door de Raad van Bestuur ‘voorlopig’ aanvaard. 
De Algemene Vergadering geeft nu definitieve goedkeuring. 
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Volgende club diende in 2016 zijn ontslag in en was met al zijn financiële verplichtingen in 
orde. 
 
VZR Vrije Zwemmers Ronse 
 
5. Jaarverslagen 2016 
De jaarverslagen werden zoals gewoonlijk gepubliceerd op de website. Er zijn geen 
opmerkingen, dus worden alle verslagen door de Algemene Vergadering unaniem 
goedgekeurd. 
 
6. Beleidsplan 2017-2020 
De Voorzitter meldt dat er naar aanleiding van het nieuwe decreet van 10 juni 2016 een 
samenwerkingsakkoord werd afgesloten tussen de Vlaamse Zwemfederatie en Sport 
Vlaanderen (het vroegere Bloso) voor de beleidsperiode 2017-2020. 
 
Binnen deze overeenkomst is ook een meer gedetailleerde inspanningsverbintenis 
opgenomen rond kaderopleiding en bijscholing, alsook goed bestuur. 
 
Via powerpoint presentatie geeft hij een overzicht van hetgeen werd overeengekomen voor 
de optimalisering van de praktische en concrete uitvoering van de basisopdrachten. 
 
Tegen het einde van de beleidsperiode: 
 

• is de nieuwe structuur en medewerkersbeleid (personeel, vrijwilligers en occasionele 
medewerkers) van de VZF geïmplementeerd. 

• is het volledige communicatieplan geïmplementeerd. 
 

• is het dataverwerkings- en ICT-beleid geoptimaliseerd. 
• zijn de eigen inkomsten en sponsorinkomsten geoptimaliseerd. 
• heeft de VZF een gecertificeerd, integraal kwaliteitssysteem uitgeschreven voor de 

clubs zowel op gebied van sportief bestuur, clubbestuur, EVS en MVS. 
• is de VZF de prioritaire partner in de organisatie van de zwemsport. 
• realiseert de VZF met haar clubs een zwemaanbod volgens een uitgeschreven 

algemeen theoretisch sportmodel voor levenslange en brede zwemsportbeoefening. 
• is het recreatief en competitief aanbod voor jeugd en jongeren volledig uitgewerkt 

volgens de uitgeschreven planning. 
• draagt het Jeugdsportfonds bij tot een verhoogde kwaliteit van de jeugdwerking in 

de clubs met aandacht voor stijging sportparticipatie. 
 
7. Resultatenrekening + balans 2016 
De resultatenrekening + balans worden door onze penningmeester Tom Callewaert 
toegelicht. 
 
8. Verslag van de rekeningnazichters voor 2016 
Pascal De Saedeleer leest het verslag voor:  
 
“Hierbij bevestigen wij, Daniel Uyttersprot en Pascal De Saedeleer, dat wij op datum van 14 
maart 2017 de boekhouding 2016 van de vzw Vlaamse Zwemfederatie hebben 
gecontroleerd in aanwezigheid van de penningmeester Tom Callewaert en Martine 
Vloeberghen.  
 
Ingrid De Kimpe was verontschuldigd. 
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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 Algemene Vergadering om de rekeningen goed te keuren en décharge te geven aan de 
Raad van Bestuur.” 
 
9. Kwijting aan Raad van Bestuur 
Door voorzitter Johnny Van der Straeten wordt 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. 
 
10. Benoeming van 3 rekeningnazichters voor het boekjaar 2017 
De voorzitter vraagt wie kandidaat is voor het rekeningnazicht van 2017. 
 
Mevrouw Ingrid De Kimpe heeft eerder te kennen gegeven dat zij zich opnieuw kandidaat 
stelt. Stellen zich ook kandidaat: Pascal De Saedeleer en Daniel Uyttersprot. 
De Algemene Vergadering gaat akkoord en benoemt deze 3 personen. 
 
11. Begroting 2017 
De Voorzitter benadrukt dat gelet op het feit dat niet alle cijfers qua subsidiëring van Sport 
Vlaanderen (in het bijzonder topsport) en BOIC tussenkomst gekend zijn, wij dus een 
voorlopige begroting voorleggen. 
Na kennisname van de juiste bedragen zal er een aangepaste begroting opgemaakt worden 
door de Raad van Bestuur en gepubliceerd worden op onze website. Penningmeester Tom 
Callewaert geeft toelichting bij de begroting. De A.V. keurt deze werkwijze en de begroting 
goed. 
 
12. Interpellaties 
Wij ontvingen een interpellatie van de Tiense Zwemmers in verband met de verplichte 
inschrijving met 50 meter bad tijd voor deelname aan de Vlaamse Kampioenschappen. 
 
Om te mogen deelnemen aan de Vlaamse Kampioenschappen moeten de zwemmers de 
limiettijd gezwommen hebben in een 50 meter bad. 
Hierdoor worden de zwemmers van de clubs uit Vlaams-Brabant benadeeld t.o.v. de clubs 
uit de andere provincies gezien de provincie Vlaams-Brabant niet beschikt over een 50 
meter bad. 
 
Gelet op het feit dat dit een sporttechnische kwestie betreft, geeft de Voorzitter het woord 
aan Ronny Buggenhout, Voorzitter van het Vlaams Sportbestuur zwemmen, die het 
volgende antwoordt: 
 
“Tijdens de laatste bijscholing voor officials werd reeds aangegeven dat de VZF- en de 
KBZB- reglementen zouden aangepast aan de geldende FINA-regels. 
Eén van deze aanpassingen is onder andere: inschrijvingen voor kampioenschappen in 
50m bad. 
Bij EK, WK, EJK en WJK kan er voor de kampioenschappen Long distance enkel 
ingeschreven worden met tijden gezwommen in een 50m-bad. 
Voor de kampioenschappen 25m mag er ingeschreven worden met de absolute besttijd, 
gezwommen in een 25m- of 50m-bad. 
Deze internationale regelgeving werd zowel door de VZF, FFBN als KBZB overgenomen 
wat betreft kampioenschappen (Vlaamse en Waalsse Kampioenschappen, Open BK, BK-
WE2 en Flanders Speedo Cup). Het feit dat Vlaams-Brabant over geen 50m-bad beschikt, 
is hierbij van ondergeschikt belang. 
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Uitzondering op de regel zijn de Jeugdkampioenschappen (Vlaamse, Waalse en BK-WE1). 
Deze uitzondering werd toegestaan omdat de 10-jarigen, het jaar daaropvolgend voor het 
eerst deelnemen aan de jeugdkampioenschappen en nog maar weinig wedstrijden betwist 
hebben in een 50m-bad.” 
 
13. Huldiging 
Dit jaar werden 5 verdienstelijke personen gehuldigd met een ere-plaket en een 
geschenk: 
 

• Emiel Livens: 25 jaar Provinciaal Bestuur Antwerpen 
• Lea Maes: 25 jaar Vlaams Sportbestuur masters 
• Henri Van Damme: 25 jaar Provinciaal Bestuur Oost-Vlaanderen 
• Tony Van Dijck: 20 jaar Provinciaal Bestuur Vlaams Brabant 
• Joeri Jacobs: 15 jaar Provinciaal Bestuur Vlaams-Brabant 

 
Proficiat en dank voor de jaren dat wij op jullie konden rekenen ten dienste van onze 
federatie. 
 
Tenslotte wil de Voorzitter heel speciaal hulde brengen aan het adres van onze Secretaris-
Generaal Fernand Van Huyneghem voor 40 jaar trouwe dienst in onze federatie die op 1 
september 2017 officieel met pensioen gaat. 
De Voorzitter geeft een overzicht van zijn loopbaan. 
 
In 1976 kwam hij in contact met de toenmalige Secretaris-Generaal van de Koninklijke 
Belgische Zwem- en Reddingsbond en ging aan de slag als Adjunct-Secretaris-Generaal 
van de KBZRB. 
 
Ingevolge het splitsingsdecreet 02/03/1977 werden toen in de schoot van de KBZRB twee 
afdelingen opgericht, een Vlaamse en een Waalse en werd hij door de toenmalige 
beheerraad benoemd als eerste Secretaris-Generaal-Penningmeester. 
 
Hij startte met zeer beperkte financiële middelen en met slechts één personeelslid, Brigitte 
De Cock, komende van de KBZRB. 
Geleidelijk aan introduceerde hij een nieuwe ledenadministratie, een nieuwe boekhouding, 
werd er aan structuren gewerkt. 
Op 01/12/1988 werd Martine Vloeberghen aangenomen als informaticus en stapte de VZL 
het computertijdperk binnen. 
 
Als Secretaris-Generaal heeft Fernand er mee voor gezorgd dat de Vlaamse 
Zwemfederatie vandaag is uitgegroeid tot een vooraanstaande, goed gestructureerde en 
financieel gezonde sportfederatie. 
 
Gedurende zijn lange loopbaan heeft hij zich in de eerste plaats altijd volledig ingezet voor 
het welzijn van onze federatie en onze zwemsport. Daarnaast deed de sportwereld of 
sommige ministers ook vaak beroep op hem om te helpen bij de verdere uitbouw en 
professionalisering van het Vlaams sportlandschap. 
 
Zo zetelde hij in veel verschillende commissies en werkgroepen binnen het Bloso en de 
Hoge Raad voor de Sport (commissie wetgeving) en was aldus betrokken bij het tot stand 
komen van de meeste Vlaamse sportdecreten en sportstructuren waar hij belangrijke 
functies vervulde. 
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Op beleidsvlak was hij in 1989 één van de geestelijke vaders en medeoprichter van de 
Vlaamse Sportfederatie (VSF). Hij zetelde er gedurende 17 jaar als bestuurder en was er 
achtereenvolgens penningmeester, ondervoorzitter en voorzitter. 
 
Wat kaderopleiding betreft was hij in 1994 medeoprichter van de Vlaamse Trainersschool 
(VTS) waar hij gedurende 12 jaar lid van de stuurgroep was en ondervoorzitter.  
 
Op juridisch vlak werd hij in 1993 benoemd door de minister van sport in de disciplinaire 
organen van de Vlaamse Gemeenschap voor de bestraffing van dopinggevallen. Hij zetelde 
gedurende 12 jaar eerst in de disciplinaire commissie (in eerste aanleg) en daarna in de 
disciplinaire raad (in beroep). 
 
Van 2003-2006 zetelde hij in het Vlaams topsportplatform/Bloso zowel in de stuurgroep 
als in de taskforce. 
 
Tenslotte was hij in 2008 ook één van de geestelijke vaders voor de oprichting van het 
Vlaams Doping Tribunaal en de disciplinaire Commissie voor Elitesporters waar hij 
gedurende de afgelopen 8 jaar de stuwende kracht was als voorzitter. 
 
Sedert jaar en dag dient hij de sport en de sporfederaties op het allerhoogste niveau, 
maar kwam onze Vlaamse Zwemfederatie steeds op de eerste plaats. 
 
Wij willen Fernand dan ook hartelijk danken voor zijn jarenlange loyale inzet en zijn vele 
verdiensten ten bate van de sport in het algemeen, maar onze zwemsport en onze 
federatie in het bijzonder. 
 
Na een loopbaan van 40 jaar als Secretaris-Generaal van de VZF geeft Fernand op 1 
september de fakkel door aan Mike Sarrazijn, die de nieuwe Algemene Directeur wordt. 
Mike zal de VZF intern en extern vertegenwoordigen en de operationele leiding op zich 
nemen. De volgende vier jaar is hij verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuwe 
beleidsplan van de VZF. Hij zal ook onze Topsportcoördinator ondersteunen voor het 
realiseren van het beleidsplan topsport. 
 
Hierna vraagt de Voorzitter aan Mike Sarrazijn, die aanwezig is in de zaal, om zich even 
kort voor te stellen aan de leden van de A.V. en wenst hem alvast veel succes en kijkt uit 
naar een goede inbreng en samenwerking. 
 
14. Slotwoord Voorzitter 
De voorzitter bedankt de clubafgevaardigden voor het gestelde vertrouwen, dankt 
iedereen voor het vlotte verloop en de goede medewerking en sluit de Algemene 
Vergadering. Hij nodigt iedereen uit op de afsluitende receptie. 
 
 
Verslaggever 

 
Fernand Van Huyneghem       
Secretaris-Generaal           


