
 

NOTULEN BESTUURSORGAAN 

Datum 01/03/2021 om 19u 
Uitgenodigd An, Ann, Arne, Geert, Hilde, Ingrid, Kris, Lode, Pieterjan 

Verontschuldigd Arne, Martine 
Locatie Online via Teams 

 
 Onderwerp Verantw Voorbereiding/ stand van zaken 

A Vorige vergadering   
 Goedkeuring verslag vergadering 1 maart An Wordt goedgekeurd en op website geplaatst. 
    
 Onderwerp Verantw Voor te bereiden 

B KBZB - FFBN – LEN - FINA   
 Stand van zaken KBZB Pieterjan Vacature loopt nog tot 12 maart. 

BK april wordt waarschijnlijk een OBQM. Brabo-bod is terugbetaald. Draaiboek cfr 
FQM.  Gezamenlijke organisatie van FFBN en zwemfed. 
Wedstrijdstrategie voor de zomer zal gecommuniceerd worden eind deze maand. 

    
C Werking Bestuursorgaan   
1. Goed bestuur - financiën Iedereen Er moet een goede financiële governance  worden opgezet (dubbele handtekening 

en beslissing volgens financiële niveaus). Lode, An en Kris werken hier een voorstel 
voor uit en presenteren dit op het bestuursorgaan van mei. 

2. Regionale werking An Toelichting wordt gepresenteerd.  
Het promoten van de zwemsporten is ook een erg belangrijke opdracht voor de 
regionale raden. Uniformiteit nodig. 
Belangrijk dat we zoveel mogelijk clubs echt bereiken. 

3. Verkiezing leden adviesorganen An Belangrijk dat de afgevaardigden gesteund worden door de clubs, maw dat ze 
kandidatuur indienen via club en met handtekening van voorzitter en secretaris van 



 

hun club (cfr bestuurders BO). Wel vertegenwoordiging vanuit zwemfed nodig (1 
persoon?), zodat de strategie en objectieven van de zwemfed centraal blijven staan. 

    
D Administratie, Sport Vlaanderen, IT & financiën   
1. Algemene Vergadering 27/3   
 a. Agenda An Wordt uitgesteld naar BO 15 maart 
 b. Financieel verslag Martine Wordt uitgesteld naar BO 15 maart 
 c. Jaarverslag An Wordt uitgesteld naar BO 15 maart 
2. Lidgelden Pieterjan Wordt besproken op BO van mei. 
3. Samenstelling directiecomité Pieterjan Martine wil liever geen deel meer uitmaken van het directiecomité. Het BO verklaart 

zich akkoord. Er wordt een communicatie voorbereid voor personeel en clubs. 
4. Goed bestuur harde indicatoren An De indicatoren worden besproken en er wordt bekeken waar we kunnen 

verbeteren. Een analyse is opgenomen in het jaarverslag 2020. Dit punt wordt ook 
geagendeerd op de Algemene Vergadering. De deontologische codes worden 
herwerkt. 

    
E HR   
1. Werking Zwemfed-team (werkdruk, corona, 

ziekte) 
Ann Geen gemakkelijke periode en er is veel werk, maar iedereen beseft dat het 

noodzakelijk is dat de zwemfed zich hervormt en dynamiseert. De werknemers 
hebben heel hard gewerkt om de clubs in deze moeilijke tijden bij te staan en er zijn 
tal van initiatieven genomen. 

2. Sociaal secretariaat An Input van de bestuurders m.b.t. ervaring sociale secretariaten is welkom. 
    
F Clubondersteuning en sportieve werking   
1. Digicup An Veel enthousiasme bij de clubs. Resultaten 2 maart online. 
2. VTSPlus Marathon An Oproep aan iedereen om programma te bekijken. Heel interessante line up. 
3. Verslagen   
 a. Goedkeuring verslag VSC februari An Verslag wordt goedgekeurd en mag op de website. 

Een delegatie van het VSC wordt uitgenodigd (voorzitter en 2 vertegenwoordigers) 
voor een bespreking met het BO op 5 april 2021. 



 

 b. Verslagen adviesraad Artistiek Zwemmen An Verslag ter kennisgeving. Mag op de website. 
    
G Topsport   
 Evaluatie FQM en OFQM: organisatie, sportieve 

resultaten. 
Kris Lode geeft toelichting bij verloop van FQM en OFQM. Er was geen uitzending op 

sporza dit jaar van Flanders, wel een reportage in Sportweekend. 
Limiettijden BOQM (ex-BK)5% boven EJK en EK. Buitenlanders B-tijd OS. 
Zwemmers zonder limiettijd moeten kansen krijgen en een beperkt aantal proberen 
we te laten deelnemen, zelfs als er nog geen reguliere tijden gezwommen zijn. 
Zwemmers kunnen toegelaten worden na een voordracht en motivatie van hun 
trainer. De nationale sportcommissie zal beslissen wie toegelaten wordt. Er moet 
ook rekening gehouden worden met een beperkt aantal mogelijke deelnemers n 
(FQM zaten we op maximum van 200 personen, entourage zwemmers en staf 
inbegrepen) 

    
H Marcom en sponsoring  Geen agendapunten 
    
I Varia  Geen agendapunten 
    
J Algemene feedback meeting Allen Zeer positieve meeting. Goede discussies. 
    
 Afsluiten vergadering 21u45 Volgende meeting 15 maart om 19u 

 


