Verslag Raad van Bestuur

Datum: maandag 17 augustus 2020 om 19u
Aanwezig:
Zoom: Arne Devriese, , Koen De Carne, Lieven Dornez
Live: Ingrid De Kimpe, Pieterjan Vangerven, An Rydant, Martine Vloeberghen, Lode Grossen
Afwezig:
Verontschuldigd: Hendrik Wallijn
Notulen: An Rydant
1)

•

Administratie
Dagorde en procedure AV (Martine)
Martine licht de procedure toe waarmee de AV georganiseerd zal worden. Er wordt gebruik
gemaakt van Zoom als medium.
De clubs moeten zich vooraf (ten laatste 5 dagen) inschrijven via de link die ze ontvangen.
Er zal de kandidaten gevraagd worden om een filmpje op te nemen van maximum 2
minuten om zich voor te stellen.
Vragen en tussenkomsten moeten vooraf worden aangegeven (te vermelden in de
uitnodiging).
Hendrik Wallijn heeft laten weten dat hij zich verontschuldigt tot aan de AV en dan ontslag
wenst te nemen. Hij stelt dus zijn mandaat ter beschikking.
Over een aantal maanden zijn er wijzigingen aan de statuten nodig, o.m. mbt goed bestuur,
integriteit en de nieuwe vennootschapswet. Ook mbt de verkiezing van betuurders moeten
er aanpassingen komen. AR neemt hiervoor contact op met Lien Berton van VSF. Eens het
vernieuwde huishoudelijk reglement en de statuten klaar zijn, kan er hiervoor een
Bijzondere Algemene Vergadering bijeengeroepen worden.
Het beleidsplan en de structuur van de VZF worden niet voorgesteld op de AV, maar zullen
in een aparte sessie per provincie worden toegelicht, zodat er ook meer interactie mogelijk
is met de leden.
Begroting 2020 (Martine)
De begroting die werd ingediend dateert van voor de corona-periode en is bijgevolg niet
meer up to date.
We zullen deze begroting wel presenteren op de AV, maar Martine geeft toelichting op
welke punten er aanpassingen komen zodat de impact van corona duidelijk wordt.
VZF Oost-Vlaanderen (An)
Het is niet duidelijk of het provinciebestuur nog een groot draagvlak heeft. Er zijn
problemen geweest tijdens de AV in maart en het is omwille van het tumult niet tot een
stemming kunnen komen. Een aantal bestuursleden hebben ontslag genomen. We zullen
vanuit de federatie een trekkende rol moeten vervullen en ook de competitiekalender werd
al door ons opgemaakt.
Verslag VSC juli goed te keuren (An)
Verslag wordt goedgekeurd.
Aansluiting corequi (An)
Wordt goedgekeurd.
RvB – werken in Teams (Martine)

•

Strategie VZF
Presentatie beleidsplan 2021-2024 (An)

•

•

•

•
•

2)

AR licht de strategische en operationale doelstellingen en keuzes in het beleidsplan toe,
alsook de beleidsfocussen voor de komende beleidsperiode 2021-2024. Lode zal bij de
volgende RVB het beleidsplan topsport uit de doeken doen.
3)

HR
• Samenstelling team Merelbeke (An)
An stelt de structuur voor op kantoor, alsook de samenstelling van de sportcel zwemmen
• Artistiek zwemmen en schoonspringen (An)
Els Audenaert verlaat de VZF op 15/9/2020.
• Evaluatie en functionering teamleden (An)
Uitleg timing

Volgende vergadering: 3 september om 19u00 kantoren VZF

