NOTULEN BESTUURSORGAAN
Datum
Uitgenodigd
Verontschuldigd
Locatie

03/05/2021 om 19u
BO: Ann Audenaert, Arne Devriese, Geert Heuninck, Hilde van Houte, Ingrid De Kimpe, Kris Geeroms, Pieterjan Vangerven
Directie: Lode Grossen, An Rydant
Online via Teams
Onderwerp

A
1.

Vorige vergadering
Goedkeuring verslag
Voorstel aanpassing KBZB-statuten
Voorstel financial governance
Voorleggen nieuwe algemene richtlijnen
aan BO
Voorleggen algemene richtlijnen
ethiek en tucht
Planning
gebruik trainingsbad Wezenberg
Formeel opzeggen huur Reebokstraat
KBZB
Infomap clubs klaar
Informeren kamprechters m.b.t. tucht en
procedures
Onderwerp

Verantw

Deadline

An
Lode
An, Kris
An

BO juni
BO juli
BO juni

Lode

BO juni

Lode

BO juni

An

10/6

An
Lode

15/8
31/8

Verantw

Toelichting / Stand van zake

Het verslag wordt goedgekeurd en zal op de website geplaatst worden.

Voor te bereiden

B
1.

KBZB - FFBN – LEN - FINA
Verslag vergadering BO

C

Werking Bestuursorgaan

D

Pieterjan

De voorzitter bespreekt de agendapunten die aan bod kwamen.

1.

Administratie, Sport Vlaanderen, IT &
financiën
Lidgelden

Kris

2.

Algemene richtlijnen

An

3.

BTW

An

Een vergelijkend onderzoek toont aan dat de zwemfed veruit de
goedkoopste sportfederatie is om lid van te zijn. Ook de
competitievergunningen liggen laag.
Gezien de moeilijke situatie van de clubs is een verhoging momenteel
niet aan de orde, ook al is het lidgeld het afgelopen decennium niet
aangepast (ook geen indexatie). Mogelijk moeten we dit herbekijken
vanaf 2023.
Iedereen neemt de documenten door die al op sharepoint staan en
levert feedback voor 10 mei.
Het lijkt het BO beter dat in het Vlaams Comité Wedstrijdzwemmen
(opvolger VSC) ook jurysecretarissen federaal kunnen zetelen en niet niet
alleen kamprechters.
Het is niet haalbaar om nog snel snel een Buitengewone AV samen te
roepen om de leden van de overlegorganen te verkiezen. Er wordt beslist
dat de leden die moeten vervangen worden eenmalig nu door het BO
zullen gekozen worden uit de kandidaten die via de clubs worden
voorgesteld. Een oproep voor kandidaturen moet gebeuren ten laatste
begin juni.
Lode en An hebben twijfels of de zwemfed BTW-plichtig moet zijn.
Hierover is een gesprek met SBB gepland. Wordt besproken op volgend
BO.

4.

Jeugdfonds

E

HR
Afwezigheid Martine

Pieterjan/Ingrid

Martine is nog steeds afwezig.

Clubondersteuning en sportieve werking
Verslagen
a. Verslag VSC april
b. West-Vlaanderen

An
An

Goedgekeurd
OK

Topsport
Topsportplan

Lode

Zomerwedstrijden juli

Lode

Lode licht het topsportplan toe en de aanpak die hij wil instellen naar
detectie en ontwikkeling van talent.
Vragen of elke wedstrijd alle onderdelen moet bevatten. Inge, Lode en
Kris plannen hier een conference call over in.

F

G

H

Marcom en sponsoring

I

Varia
Opiniestuk open water Sigrid Spruyt

J

Algemene feedback meeting

K

TO DO’S

In enkele gemeenten zijn de bedragen van 2020 gewoon doorgetrokken
zodat de clubs niet veel administratie hebben om 2021 in te dienen. Er
wordt gevraagd dat de zwemfed dit systeem ook hanteert. An volgt op.

An

Prima initiatief

Afsluiten vergadering

Volgende meeting 5 juli om 19u

