
 

AGENDA BESTUURSORGAAN 
Datum 7/12/2020 van 19u tot 21u 
Aanwezig Met stemrecht: Pieterjan, Ingrid, Kris, Arne, Geert, Ann, Hilde 

Zonder stemrecht: An, Lode, Martine 
Verontschuldigd - 
Locatie Via Teams 

 
 Onderwerp Notities 
1. Openen van de vergadering  
 a. Verslag vorige vergadering 

 
Wordt goedgekeurd 

2. Zaken die voorliggen ter beslissing  
 a. Kennismakingsactiviteit BO 

 
Wordt beslist op de volgende vergadering. Iedereen kan ideeën aanbrengen. Is iets voor na de lockdown. 

3. Ter discussie  
 a. Agenda, stemprocedure en verloop Bu 

AV 12/12/20. Goedkeuring statuten via 
Election Runner. 

b. Aanpak goed bestuur 2021 in het kader 
van het beleidsplan 

c. Vraag VSC tijdelijke vervanging Luc Van 
Laere 

 

Zoomlink wordt nog doorgestuurd donderdag. 23 clubs hebben nog niet ingetekend, zij worden gecontacteerd. 
Praktische afspraken worden gemaakt. 
 
Actiepunten worden voorgesteld. Hilde en An gaan hier verder aan werken. 
 
Er wordt een oproep gelanceerd om Luc ad interim te vervangen in het VSC. 

4. Ter goedkeuring  
 a. Omvorming Antwerpse Zwemschool tot 

VZW  
b. Vernieuwd logo  
c. Verslag VSC november  
 

Ontwerp wordt doorgestuurd naar Arne. 
 
Is goedgekeurd. 
Clausule 2.1 bestaat niet (moet aangepast worden, vermoedelijk 2.1.7) 
AEI-tijden, problemen moeten in de breedte bekeken worden 
Optrekken leeftijdslimiet naar 67, waarom alleen in corona-tijd, kan algemeen 
Betere instroom officials nodig, kortere doorlooptijd. 
Homologaties: vrijwilligers moeten vaak verschillende keren komen, voorstel om bijdrage te vragen als er 
meerdere bezoeken nodig zijn en deze gradueel te verhogen. 



 

 
5. Ter kennisgeving  
 a. Ontslag Wouter Georges 

 
b. Lancering nieuwe website 14/12 
c. Timeline Algemene Richtlijnen 
 

Wouter vertrekt 31/3/2021 bij KBZB. Vanuit VZF en FFBN zal iemand meelopen tijdens de opzeggingsperiode a rato 
van 1 dag per week. 
Alles klaar. 
Wordt voorgesteld en goedgekeurd. Er wordt vertrokken van de richtlijnen die uitgezet zijn o.l.v. Laurent Samyn. 

6. Varia  
 a. FQM 

 
b. Wedstrijden 12jaar en jonger 

Vraag om extra zwemmers te betrekken die niet hebben kunnen trainen tijdens lock-down (bvb zwemmers met 
meer dan 700 finapunten). 
Wedstrijden voor deze leeftijdscategorie zijn toegelaten. Moet nog eens onder de aandacht gebracht worden. 

7. Einde vergadering  
 a. Volgende vergadering bestuursorgaan Volgende vergadering 4/1/2021 om 19u 
 b. Einde  

 


