NOTULEN Vlaams Sportcomité Waterpolo
Datum
Voorzitter
Secretaris
Aanwezig
Locatie

30/09/2021 van 19u00 tot 21u00
Swa Deley
Wim Symoens
Swa Deley, Joeri Gevaert, Gilles Oosterlynck, Edward Devos, Tomas Cassiman, Wim Symoens (zwemfed)
Merelbeke

Agenda

Eigenaar

Timing

1.
2.
3.

Wim
Wim
Wim

30’
60’
30’

Kennismaking
Beleidsplan zwemfed (+KBZB)
Mandaten, rol en taakverdeling

Documentatie

Verslag
1.

2.

3.

4.

Kennismaking
1.1. Voorstelling en kennismaking van de nieuwe samenstelling van Vlaams Sportcomité Waterpolo
1.2. Het mandaat van Wim Vanhecke moet nog bekrachtigd worden, gezien Wim momenteel het mandaat van lid
comité en team manager nationale ploeg heren combineert.
1.3. De comitéleden hebben kennis genomen van het reglement van de Vlaamse sportcomités en zullen hiernaar
handelen. Oa “Bij het uitvoeren van de taken die behoren tot de bevoegdheden van het desbetreffende Vlaams
sportcomité wordt er steeds rekening gehouden met de zwemfed-visie en het beleidsplan, goedgekeurd door het
bestuursorgaan en de algemene vergadering.”
1.4. Acties
1.4.1. WIM aanmaken online folder om documenten binnen het comité te delen
1.5. Beslissingen: geen
Beleidsplan zwemfed (+KBZB)
2.1. Overlopen van het integraal en globaal beleidsplan waterpolo KBZB/VZF/FFBN. Dit plan is inhoudelijk ontwikkeld
door de KBZB Sportcommissie ism Joeri Van Steenberghe (nationaal coördinator Team Belgium) en Wim Symoens
zwemfed coördinator. Op 14 juni is dit plan toegelicht aan de voorzitters en directiecomité van FFBN en zwemfed.
Van zodra ook de budgetten van het jaaractieplan 2022 zijn goedgekeurd, wordt deze informatie toegelicht aan de
clubs.
2.2. Acties
2.2.1. WIM delen DRAFT versie van beleidsplan
2.2.2. GILLES delen DRAFT versie van budgetten
2.3. Beslissingen: geen
Mandaten, rol en taakverdeling
3.1. Uit de samenstelling van het comité moeten mandaten van voorzitter en afgevaardigden bij KBZB Sportcommissie
worden bepaald. De aanwezige expertise binnen het comité wordt ingezet per beleidsdomein zodat
complementair een specialist van beleidsdomein ontstaat.
3.2. Acties:
3.2.1. ALL: inwerken van beleidsbepalingen per domein en voorstellen van initiatieven (tegen volgende
vergadering)
3.3. Beslissingen:
3.3.1. Swa: Beleidsexpert opleidingen + voorzitter sportcomité (clubonafhankelijk lid)
3.3.2. Joeri: Beleidsexpert selecties
3.3.3. Gilles: Zwemfed vertegenwoordigers KBZB Sportcommissie + kandidaat budgethouder KBZB Sportcel
waterpolo
3.3.4. Tomas: Zwemfed vertegenwoordigers KBZB Sportcommissie + projecten + convenant
3.3.5. Edward: Recreatie + Paco
3.3.6. Wim Symoens: secretaris (vertegenwoordiging zwemfed)
Volgende vergadering 11/11/2021 om 19u00 – 22u00 in Merelbeke met volgende agenda punten
4.1. Update bestuursorganen en organisaties

4.1.1. Elk domeinexpert geeft toelichting over bevindingen beleidsplan en initiatieven van acties. Debat over next
steps per domein.
De vergadering wordt afgesloten om 22u45
Het concept verslag van de vergadering wordt binnen de week toegestuurd aan de leden ter goedkeuring +7 dagen na
ontvangst wordt definitief verslag gepubliceerd.

