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Welkom!

Openingswoord



Bedankt voor jullie goedkeuring
• Notulen Algemene Vergadering 05/09/2020

• Notulen Bijzondere Algemene Vergadering 12/12/2020

• Definitieve aanvaarding en/of ontslag van clubs



Aanvaarding
• BGS (Brussels Gay Sports vzw)

• DAZ (Antwerpse Zwemschool vzw)

• GOLD (Gold Swimming Team vzw à No Limit Team vzw)

• MTS (MoveToSwim vzw)

• PST (Proswimteam vzw)

• SWIMF (Move Fanatics vzw)

• SWIMR (SwimCare)

• SWMOF (Swim-off vzw)



Ontslag
• OK (Olumpia Kortrijk vzw)



Jaarverslagen
2020



Het jaarverslag 2020
Zijn jullie akkoord?





Goed bestuur



Wat is er gebeurd?
• Parameter voor subsidies

• Focus op duidelijke communicatie, democratie en 

transparantie

• We hebben in 2020 volop ingezet in het betrekken van 

clubs en bestuurders bij onze werking: snel informeren + 

interactiviteit (Q&A), start van clubondersteuning…

• We zetten dit in 2021 verder, bvb. via werkgroepen, maar 

ook (eens corona achter de rug is) met meer visibiliteit 
van ons team bij jullie

• In 2018 werden ook gedragscodes ontwikkeld voor 

clubbestuurders, werknemers en leden van de Raad van 
Bestuur. In 2020 werden al enkele contouren opgenomen 

in de nieuwe statuten. In 2021 werken we hieraan verder. 

Klaar juni 2021 en zal uitgerold worden bij de start van 
het nieuwe seizoen. Toevoeging ook van gedragscodes 

voor andere groepen (ouders, trainers,…)

GOED BESTUUR



Resultatenrekening
Balans 

2020
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Resultaten 2020
Vlaamse Zwemfederatie 

Nick Meerlaen
27 maart 2021



Balans 2020

Vaste activa:
Investeringen en deelnemingen

€ 331.362,57

Vlottende activa:
Handelsvorderingen en liquiditeiten

€ 2.073.914,29

Eigen vermogen:
Beginvermogen, bestemde 
fondsen en overgedragen resultaat

€ 1.843.764,50

Vreemd vermogen:
Leningen, handelsschulden, te 
betalen belastingen en te betalen 
lonen.

€ 561.512,36



Nieuwe investeringen

Vaste activa:
Investeringen en deelnemingen

€ 331.362,57



Resultatenrekening 2020

Uitzonderlijke situatie
- Vergunningen
- Steun COVID



Vergunningen

§ Doorgaans in jaar nadien als opbrengst, nu aangerekend in jaar zelf met uitstel van betaling
§ Eénmalige impact van € 233.580,- (meer opbrengst)



Steun COVID

§ Steunfonds wordt geacht neutraal te zijn
- Compensatie gederfde inkomsten
- Werkelijke kosten (PBM, elektronische fluitjes…)
- Ondersteuning clubs

§ Compensatie RSZ kwartaal 3: 51.188,13 meer opbrengst



Resultaat m.u.v. voorgaande opbrengsten

Boekhoudkundig resultaat 2020 € 289.285,05

- Impact vergunningen - € 233.580,00

- Impact steun COVID - € 51.188,13

Beperkt resultaat 2020 € 4.516,92



Bestemming volgens waarderingsregels

Stap 1: 10% van de personeelskost aan sociaal passief € 123.408,33

Stap 2: 30% van saldo na stap 1 aan jeugdwerking € 75.617,86

30% van saldo na stap 1 aan regionale werking € 75.617,86

30% van saldo na stap 1 aan levenslang zwemsport € 75.617,86

10% van saldo na stap 1 aan uitzonderlijke evenementen € 25.205,95



Conclusie

§ Positief resultaat is genuanceerd
§ Subsidieafhankelijkheid dit jaar een voordeel
§ VZF plant om in 2021 de clubs verder te ondersteunen
§ Financiële draagkracht, doch uiteraard niet oneindig



Bedankt voor jullie goedkeuring
• Resultatenrekening + balans 2020



Begroting
2021



Begroting 2021



Bedankt voor jullie goedkeuring
• Verslag auditcomité

• Kwijting aan bestuursorgaan



Bedankt voor jullie goedkeuring
• Begroting 2021



Vooruitblik
2021



Algemeen beleid
An Rydant



Vooruitblik 2021

• Meer naar buiten

• In de pers en in de lobbycircuits

• Koudwater- en natuurzwemmers

• Open water activiteiten

ALGEMEEN BELEID

• Zwemmen is fun

• Watergewenning en leren zwemmen

• PACO

• Tijdens wedstrijden



Vooruitblik 2021

ALGEMEEN BELEID

• Levenslang zwemmen

• Van jong tot oud

• Topsport én breedtewerking zijn aan elkaar 

gelinkt

• Het kan je leven redden

• De zwemsporten zijn (het) gezond(st) en 

iedereen mag/moet het weten

• Gezondheid en well-being zijn promotioneel 

een zeer goed uitgangspunt

• Hét middel bij uitstek revalidatie (fysiek en 

mentaal)

• USP naar sponsors en overheidThe story behind the 98-year-old 
swimmer in Pasadena who’d make

Michael Phelps blush



• Clubondersteuning

• Versterken werking en omgaan met een steeds 

concurrentiëlere omgeving

• Minder administratieve rompslomp en betere

omkadering 

• Voldoende zwemwater en zwembadbeleid

• Een federatie in de 21ste eeuw

• Minder afhankelijk van subsidies

• Correcte data

Vooruitblik 2021

ALGEMEEN BELEID



Inge Leeten



Clubondersteunings- en begeleidingstraject

1) Intakegesprek -> bepalen beginsituatie (clubdna)

2) Waar willen jullie op inzetten?

Wat is Aquality?

Algemeen Bestuurlijk Sportief



Traject?

• Duur: 
• 6 maanden – 2 seizoenen

• Begeleiding
• Één op één initiatieven

• Clubs samenbrengen -> delen van info

• Externe begeleiding

• ...

• Label

• 4 jaar geldig

• Subsidie bij label

• Werkingssubsidies in andere jaren

• Doelgroep

• Alle clubs

The story behind the 98-year-old swimmer in 
Pasadena who’d make
Michael Phelps blush



Aquality: stand van zaken

• Ingeschreven in traject (2020-2021): 31 clubs 

• Intake-gesprek: 28 clubs

Feedback na gesprek: 

“viel goed mee” / “interessant” / “laat je nadenken”

• Start begeleiding: voorjaar 2021



• Webinar week : 7 – 11 juni 2021 

• Swimconference: 18 – 19 september 2021

• Inschrijven is nog mogelijk – beleidsperiode 2021-2024

• Reglement + inschrijven -> website Aquality

Activiteitenkalender

6/04: informatie Jeugdfonds (corona)

8/04: Een beleidsplan voor je sportclub

12/04: Het communicatieplan in de sportclub



Zwemwater
Wim Symoens



Proactief lobbytraject
samen met de clubs voor 

zoveel mogelijk zwemwater
aan betaalbare prijzen



Publiek-Private Samenwerking 
hoeft geen bedreiging 

te zijn voor clubs



Wees er op tijd bij!



Aandachtspunten PPS

• Het bestek bepaalt de omstandigheden waarin de 
clubwerking kan doorgaan
• Hoe sneller zwemfed op de hoogte van project hoe 

beter
• Traject altijd in overleg met de lokale clubbesturen



Werken aan voldoende 
zwemwater in alle regio's



Overdekte zwembaden
bron: Sport Vlaanderen

131x
25 meter

9x
50 meter



Openlucht zwembaden
bron: Sport Vlaanderen

22x
25 meter

12x
50 meter



Globaal Sportinfrastructuurplan 

• De Vlaamse Overheid stimuleert de bouw van zwembaden 
a.h.v. subsidies
• Vlaanderen heeft een grote achterstand in te halen
• Inhaalbeweging is ingezet

• Tot 2018 enorme achteruitgang in het aantal zwembaden
• 2018-2020: 12 nieuwe zwembaden
• 2021: 7
• 2022: 3
• 2023: 1
• 2024: 7



31 nieuwbouw projecten 



Let's do it together



nieuw in

Vincent Jansen



Rubriek ‘Leden’ en ‘Activiteiten’
• Ledengroepen/Trainingsgroepen in overzichtelijk ‘Boomstructuur’

• Lessenreeksen kan je via ‘Activiteiten’ koppelen aan een 

Ledengroep

• Leden kunnen zich via ‘Mijn Assist’ inschrijven in een volgende 

lessenreeks

• Mogelijkheid om sociale korting toe te kennen per Lid

• Rechtstreekse betaling deelnamegeld via Mollie

• Deelnemerslijst wordt na betaling automatisch aangepast in 

Assist



Update ‘Mijn Assist’
• Momenteel allemaal aparte pagina’s

• Dit wordt 1 geheel, 1 ‘persoonlijke omgeving’ per lid/gezin



Overzichtelijk ‘Planbord’
• Een overzicht van al je lessenreeksen, activiteiten, trainingen… in 

een

handig ‘Planbord’

• Mogelijkheid om leden snel over te zetten naar volgende 

lessenreeks

• Bijhouden van aanwezigheden door trainer of verantwoordelijke



Uitbreiding gebruikersbeheer
• Trainers en medewerkers zullen toegang krijgen tot enkel ‘hun’

ledengroep of trainingsgroep

• Mogelijkheid om per les/training/activiteit aanwezigheden te 

beheren

• Mogelijkheid om per lid vorderingen te noteren in 

doorstromingstraject

• Mogelijkheid om leden makkelijk ‘over te zetten’ naar volgende 

groep



Bekijk onze webinars op ons YouTube-kanaal
of via help.assistonline.eu



Opleiding & bijscholing
David De Wandel



Opleiding
• Zwemfed clubs staan voor kwaliteit:

• Beleidsplan 2021-2024

• Kwalificatiegraad 70% > 74% (2021)

• Aantal actieve trainers +20% tegen 2024

• Opleidingsplan 2021 (cf. Jaarverslag)

• ‘Corona-effect’ 2020-2021 > drop-out en ‘vertraagde’ 

kwalificaties

• 'Corona plan' opleidingen: inhaallessen en –examens, online examens, 

maximale flexibiliteit, monitoraten/Q&A,...



Opleiding

Zwemfed FROS Gezinssport
Vlaanderen Sporta federatie

TOTAAL (gemiddeld)
alls SF's die ZWEMMEN

aanbieden

TOTAAL (gemiddeld)
voor ALLE SF's

2014 28,71 19,59 24,13 29,07 24,38 40,23
2015 30,81 24,28 26,3 27,24 26,63 40,24
2016 43,01 35,24 21,53 30,53 35,24 39,4
2017 51,12 32,49 24,65 33,92 41,4 42,18
2018 60,04 28,93 25,79 33,79 43,35 42,68
2019 70,69 27,26 26,85 37,24 43,28 45,21
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Overzicht kwalificatiegraad 2014-2019 (VTS, 2020)



Opleiding
• Verder:

• Introductie VTS Connect

• Online leren, 'blended' trajecten op maat

• Aandacht voor (ex-)topsporters zwemmen

• Introductie Start2Coach

• = oude Module 1 Initiator (Algemeen 

gedeelte)

• Screening en remediëring opleidingen 

v2022



Opleiding



Bijscholing

• Zwemfed beleidsplan 2021-2024

• Bijscholingsgraad 35% > 37,5% (2021)

• Systematische evaluatie +80%

• Swim Conference +50% bereik (2024)

• Swim Conference webinar week +100%
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Bijscholing

• Zwemfed bijscholingsaanbod ('in-house')

• Maximale flexibiliteit

• Online alternatief

• Swim Conference Webinar Week (7-11 juni 2021)

• Focus op bestuurders + alle disciplines (zwemmen = beperkt)

• Swim Conference (18-19 sept*)

• VTS Plus Marathon

• Succesvolle editie februari-maart 2021

• Wordt wellicht gecontinueerd



VTS Plus marathon

ZWEMFED ISM VTS

• Brede communicatie door zwemfed

• 7 sportspecifieke bijdragen

• Alle niveaus

• Incl. topsprekers

• Praktisch

• 7,5€ / webinar (via VTS)

• Hosting door zwemfed (Zoom)

• Attestering en IKZ door VTS

• Deelname zwemfed webinars

• 650 (!) inschrijvingen (totaal ong. 

10000)



Innovatie & onderzoek

• BF Innovatie

• Lancering Multi Skillz for Swim®

• Project ‘Jong bijgestuurd is correct 

gezwommen’ (2021-2022)

• Leren Zwemmen 2.0

• Inhoudelijke/conceptuele revisie

• Digitale aanvulling (BF innovatie 2019-2020)



Topsportbeleid



Vooruitzichten 2021 (I)
Europees kampioenschap 2021 Boedapest
(10-23 mei 2021)

Het selectietraject is nog aan de gang en wordt 
beëindigd op de Open Belgian Qualification Meet
(3-4 april) en de aansluitende internationale wedstrijd 
te Eindhoven, de Eindhoven Qualification Meet (9-11 
april).

Momenteel geselecteerd:

Individueel

Kimberly Buys, Fleur Vermeiren, Roos Vanotterdijk, Lotte 

Goris, Louis Croenen, Sébastien Demeulemeester, 
Alexandre Marcourt

Estafettes

4 x 100 vs heren - 4 x 200 vs heren

4 x 200 vs dames – 4 x 100 ws dames



Vooruitzichten 2021 (2)

Olympische Spelen Tokyo
(23 juli – 8 augustus 2021)

Het selectietraject is nog aan de gang en 

wordt beëindigd op de Europese 

Kampioenschappen te Boedapest (10-23 mei)

Momenteel geselecteerd:

• Louis Croenen



Doelstellingen i.f.v. de OS 2021
• 2-4 zwemmers die zich rechtstreeks 

kwalificeren voor de Olympische Spelen 
door het behalen van de A-limiettijd
(FINA) voor de Spelen.

• De kwalificatie van twee, mogelijk meer 
estafettes voor de OS (top 16 mondiaal en 
voldoen aan een aantal bijkomende 
selectiecriteria).

• Eén finaleplaats en 1 tot 3 halve 
finaleplaatsen voor individuele zwemmers 
tijdens de OS.

• Goede teamprestaties van de estafettes 

(besttijden) tijdens de OS.



Vooruitzichten junioren 2021
Europese Jeugdkampioenschappen zwemmen 

(6-11 juli – Rome)
Het selectietraject is nog aan de gang en wordt beëindigd op 

12/04/2021

Momenteel geselecteerd:

Europese Jeugdkampioenschappen open water

(22-25 juli - Parijs)

Het selectietraject is nog aan de gang, time trials worden 

beëindigd op: 4 april 2021)

Momenteel gepreselecteerd:

• Alexander Van Ermen

• Ante Van Dooren • Elise Decaesstecker

• Fleur Verdonck • Roos Vanotterdijk



Eventuele 
interpellaties



Interpellatie 1/2

De zwemfed maakt al 2 jaar winst (289k€ in 2020 en 332k€ in 
2019), met reserves en overgedragen winsten ter waarde van 
1.573k€. Nochtans zijn er 2x licentievergunningen 
aangerekend (zijnde voor boekjaar 2019 in maart en voor 
2020 in december). Waarom factureert ze 2 keer in corona-
tijden, terwijl zowel de KBZB als de FFBN dit terugbetalen aan 
de clubs.

Antwoord
De dubbele facturatie die in 2020 gebeurde werd toegelicht 
op de Buitengewone AV op 12 december en heeft te maken met 
de overgang van de zwemfed naar een BTW-statuut vanaf 1 
januari 2021. Daarom loopt de betalingstermijn ook nog tot 
juni. De zwemfed heeft andere inspanningen gedaan, o.m. een 
halvering van het lidgeld tot 2,5 euro en het laten wegvallen 
van de startgelden.



Interpellatie 2/2
Bestuurlijk jaarverslag

Concrete toelichting bij de tekst op p29 waarin staat dat kleinere disciplines 
– vooral waterpolo – niet zelfbedruipend zijn.

Antwoord

Zoals ook in de rest van de tekst gespecifieerd staat is dat niet ongewoon 
dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Concrete cijfers seizoen 2019-2020
Inkomsten 

€ 102.334,78
Uitgaven

€ 141.214,7

SALDO
€ -38.879,92



Slotwoord
Voorzitter zwemfed


