
Dagorde Raad van Bestuur 
 

 
Plaats: Merelbeke 

 
 

Datum: dinsdag 02 juni 2020 19u-23u 
 
Aanwezig: Hendrik Wallijn, Ingrid De Kimpe, Koen De Carne, Lieven Dornez, Pieterjan Vangerven, An 
Rydant, Martine Vloeberghen, Koen Van Buggenhout 
Afwezig: - 
Verontschuldigd: Laurent Samyn, Arne Devriese 
Notulen: An Rydant 
 
 

1) Goedkeuring vorig verslag/opmerkingen? 
Verslag wordt goedgekeurd 
 

2) Personeelsbeleid VZF 
Structuur personeel Merelbeke (An) 

Wordt voorgelegd en wordt nog met de mensen op kantoor individueel 
besproken. 

 
3) Topsport  

TSS: visie wordt uitgewerkt door Koen en Sven en wordt beschreven in een nieuw 
meerjarenplan. Theorie wordt geënt op de methode van Jan Olbrecht.  
De afgelopen jaren worden geëvalueerd en de toekomst besproken. 
 

4) Sportwerking 
• Status opening zwembaden (An): normaal gezien is de opening voorzien voor 8 juni. De 

beslissing wordt genomen door de veiligheidsraad van 3 juni. Sommige baden zullen pas 
later openen omdat ze niet op tijd klaar geraken (vullen, temperatuur,…)  

• Annulatie BK/ vouchers clubs (An): dit voorstel is afgeketst door de KBZB. De clubs en 
ouders moeten deze kosten dragen indien ze niet recupereerbaar zijn. 

• Verslag overleg KBZB/waterpolo: Laurent, Hendrik, An met Daniel Motton (An): 
bespreking meeting. Het is belangrijk dat er duidelijke financiële afspraken zijn. Martine 
en An zullen samen met Hendrik een afspraak maken met de KBZB (Wouter Georges en 
Daniel Motton). 

• Open water (Koen) Commissie open water – verslag wordt volgende keer op de agenda 
geplaatst. 

• VSC: wedstrijden in corona-tijden (An) 3 Vlaamse en 3 Franstalige afgevaardigden werken 
een draaiboek uit. 

 
5) Administratie 

• Verslag Provincie W-Vlaanderen goed te keuren (An) verslag is goedgekeurd 
• Verslag VSC goed te keuren (An): verslag is goedgekeurd 
• Handtekeningsbevoegdheid An Rydant (An) - wordt geregeld na de A.V. 
• Verdeling provinciale gelden (Martine): voorstel is dat elke club evenveel geld krijgt.  De 

federatie legt iets meer dan 10 000 euro bij. An zal de provincies op de hoogte brengen en 
daarna wordt dit meegedeeld aan de clubs. 

 



Extra item: Samenstelling Raad van Bestuur 
Situatie: Laurent Samyn legt zijn mandaat neer als voorzitter en als bestuurder. 
Nieuwe samenstelling en specialismen: 

• Voorzitter: Pieterjan Vangerven 
• Ondervoorzitter: Lieven Dornez  
• Penningmeester en ethische kwesties: Hendrik Wallijn 
• KBZB-afgevaardigden, naast de voorzitter: Hendrik Wallijn en Lieven Dornez 
• Communicatie over het vertrek van de voorzitter en de nieuwe samenstelling van de 

Raad van Bestuur: timeline wordt afgesproken. 
 


