Dagorde Raad van Bestuur

Plaats: online
Datum: dinsdag 05 mei 2020 om 19u30 via zoom
Aanwezig: Arne Devriese, Hendrik Wallijn, Ingrid De Kimpe, Laurent Samyn, Koen De Carne, Pieterjan
Vangerven, An Rydant
Afwezig: Uitgenodigd: Martine Vloeberghen
Verontschuldigd: Lieven Dornez
Notulen: An Rydant
1) Goedkeuring vorig verslag/opmerkingen?
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2) Personeelsbeleid VZF
2de ronde kandidaten ‘sporttechnische medewerker zwemmen’ op 06/05/2020
3) Topsport
Uitstel naar de volgende RvB in juni
4) Sportwerking
• Beleidsplan waterpolo KBZB
De directie heeft vragen over de verhoging van de kostprijs voor de clubs in deze
corona-tijden en over invulling van het algemene plan. Er wordt een vergadering
voorzien.
• Zomercriterium 2021 – naar dezelfde kandidaat FIRST (OVL)
Het voorstel dat FIRST het volgende zomercriterium zal hosten wordt unaniem
goedgekeurd.
• Voorstel idem voor de BK
Laurent beklemtoont dat wij hier geen beslissingsbevoegdheid hebben. Laurent zal dit
bespreken met de KBZB.
• Multiskillz: problemen met het project
De situatie wordt toegelicht door Arne en An. Het contract is nog niet getekend, maar de
subsidies zijn wel volledig doorgestort aan Multiskillz. VZF maakt een brief op met alle
zaken die niet zijn uitgevoerd door de partner en vermeldt duidelijk dat dit project enkel
nog kan gefinaliseerd worden met de hulp van de VZF. Hierin wordt voorgesteld om
samen aan tafel te zitten.
• Alle wedstrijden in alle disciplines zijn stopgezet tem augustus
5) Administratie
• Uitstel Algemene Vergadering 06/06/2020
• Uitstel tot 5/09/2020 – 250 zitplaatsen – De Melkerij (reeds optie genomen)
Wordt goedgekeurd.
• Verslag VSC zwemmen 14/04 en 29/04
Het eerste verslag wordt goedgekeurd. Het tweede verslag wordt in beraad gehouden. Het
is belangrijk dat er enkele concrete scenario’s uitgewerkt zijn door de VSC indien
wedstrijden door het corona-virus nog niet kunnen doorgaan zoals normaal.
6) Communicatie

•

Projecten
o Opmaak bevraging naar clubs – samenwerking met IVOX
o Nieuwe website VZF – oplevering eind september
o Opstart van webinars en swimconference
o Draaiboek voor herstart clubwerking
o Modernisering logo en varianten
De Raad van Bestuur feliciteert het team van VZF met de talrijke initiatieven die tijdens de
crisis naar de clubs en leden toe genomen zijn.

7) Financiën
• Financiële gevolgen van corona voor de VZF
De financiële verliezen voor VZF bedragen momenteel 56.500 euro. Ook vele clubs lijden
verlies, vooral diegenen met een sterke zwemschoolwerking, met buitenlandse stages en
die waar wedstrijden gepland waren in de periode maart-augustus.
De vraag wordt gesteld of de VZF hier gaat helpen, bvb terugbetaling deel van het
aansluitingsgeld en/of van de stages die niet doorgaan. Martine en An werken hiervoor
een voorstel uit tegen de volgende vergadering.
8) Varia
• Overdracht van afkortingen/lettercombinatie in de competitielicentie bij de VZF
Arne schetst de vraag die is gesteld door GOLD/NO LIMITS. Laurent voorziet dat er
boekhoudkundig problemen kunnen opduiken. Mbt de afkorting is er geen probleem.
Het beantwoordt aan de normen (max 5 letters en uniek in onze database en die van het
FFBN). Het competitienummer zal ook hetzelfde blijven.
Volgende vergadering: 2 juni 2020 om 19u00 kantoren VZF of online (afhankelijk van coronasituatie)

