
 

AGENDA BESTUURSORGAAN 
Datum 01/02/2021 van 19u00 – 20u30 
Aanwezig Met stemrecht: Pieterjan, Ingrid, Kris, Arne, Geert, Ann, Hilde 

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

 
 Onderwerp Notities 
1. Openen van de vergadering  
 a. Verslag vorige vergadering  Het verslag wordt goedgekeurd.  
 b. To do’s 

• Bescherming beeldmerk en naam  
 

 
Prijs is niet hoog. An vraagt bescherming aan voor benelux. 
 

2. Zaken die voorliggen ter beslissing (vooraf doornemen aub)  
 a. Voorstel datum en agenda jaarvergadering  27/3 is OK. Agenda wordt goedgekeurd. 
 b. Aanvraag investering tijdssysteem trainingsbad Wezenberg Homologatie ok. Investering wordt goedgekeurd.  
3. Ter discussie  
 a. KBZB next steps  

▫ Handover taken Wouter Georges en opvolging 
▫ Aanpak verkiezing voorzitter KBZB 
▫ Wedstrijden open BK en zomer 

Vergadering met Daniel op 2 februari. Het BO verklaart zich collectief akkoord met 
onderstaand voorstel. 
Wouter Georges zou vervangen worden door één FT die halftijds voor de 
zwemfed en halftijds voor de FFBN werkt. 
Maandelijks wordt overleg ingepland tussen de 2 federaties. 
Voor de wedstrijden is het nog te vroeg om een voorstel te doen. Er wordt naar 
gestreefd om zoveel mogelijk zwemmers te laten deelnemen aan 
kampioenschappen deze zomer. 

 b. Zelfevaluatie BO OK 
 c. Jaaroverzicht topics BO  OK 
 d. Follow-up website en nieuwe IT-ontwikkelingen  

Bezoekersreacties website, next steps en suggesties voor optimalisatie 
Positieve reacties. 
An bezorgt nog een overzicht van aantal bezoekers website en social media aan 
iedereen. 
Er komt ook nog een bevraging via de nieuwsbrief. 



 

 e. Svz herwerking Algemene richtlijnen, tuchtreglement en tuchtreglement 
grensoverschrijdend gedrag  

Lode vervolledigt verder deze documenten en verwittigt dan Arne die een 
juridische check doet en ook het stuk “procedure” aanvult. 
Er wordt tijd gegeven tot juni 2021 om alle documenten mbt de algemene 
richtlijnen klaar te hebben. 
Het is de bedoeling dat alle clubs ook jaarlijks een map ontvangen met daarin alle 
geldende regelgeving vanuit de Zwemfed. 

 f. Jeugdfonds: workload personeel en clubs Gebruiksvriendelijkheid bekijken.  
 g. Opleidingen officials, plan van aanpak Het BO vraagt dat een plan van aanpak wordt opgemaakt op de volgende 

vergadering va het VSC om het probleem van een tekort aan officials op te 
vangen.  

 h. Trainersopleidingen: stand van zaken Online initiatieven zijn al opgestart. Online lesgeven vereist andere technieken. 
VTS is bezig om een systeem van blended learning op te zetten voor 2022. 

4. Ter goedkeuring  
 a. Deelname EJK artistiek zwemmen solo en duet Materie voor de KBZB 
 b. Verslag VSC januari  Verslag wordt goedgekeurd. 

 c. Aansluiting BGS, No Limit Team (Gold), Movetoswim (MTS) Voorlopig goedkeuring tot AV 
 d. Verslagen open water mei en juli 2020 Goedgekeurd 
5. Ter kennisgeving  
 a. Kalendervergadering NSB-OW 5/12/2020   Geen opmerkingen 
 b. Ontbinding vennootschappen SkillUp en Swim Analytics Notaris 18/3 om 10u30. Het bestuur bezorgt een mandaat aan Martine op de 

volgende vergadering. 
 c. Analyse en duiding ledenaantal We zullen een juist resultaat hebben maart/ april.  
 d. Werking zwemfedteam in tijden van corona: werkdruk, ziektes, verdere 

evoluties (Ann, Kris) 
Momenteel 2 zieken. Bij sommigen inderdaad hoge werkdruk. 

6. Einde vergadering  
 a. Volgende vergadering bestuursorgaan  01/03/2021om 19u 


