NOTULEN BESTUURSORGAAN
Datum
Vaste leden

07/02/2022 om 19u
Met stemrecht: Ann Audenaert, Geert Heuninck, Ingrid De Kimpe, Kris Geeroms, Pieterjan Vangerven
Zonder stemrecht: Lode Grossen

Uitgenodigd
Verontschuldigd
Locatie

Arne Devriese, Hilde Van Houte

Onderwerp
A

Vorige vergadering
Goedkeuring verslag

Onderwerp
B

C

Voorbereiding/ stand van zaken

Voor te bereiden

KBZB - FFBN – LEN – FINA - BOIC
KBZB
BOIC

Administratief functioneren besproken
Toelichting B-gold 2022 het gevraagde addendum is doorgestuurd

Werking Bestuursorgaan
Evaluatieformulier BO optimaliseren
Voorstel profielen BO

Evaluatieformulier BO verschoven naar volgende vergadering
Besproken, geamendeerd en goedgekeurd – en wordt gepubliceerd op website en

opgenomen in het ‘algemeen reglement’ en uitnodiging kandidaten
Verkiesbaarheid bestuurders

Toelichting, alles gebeurd volgens de statuten

D

Administratie, Sport Vlaanderen, IT &
financiën
Opmaak agenda AV 26 maart 2022
Subsidies sport.vlaanderen

Innen van startgelden van wedstrijden
onder de kalender van de VZF
Aansluiting Redfed

E

HR
Stand van zaken

F

Clubondersteuning en sportieve werking
Verslag SCW 10/01/2022
Clubs die niet met al hun leden aansluiten
Dossier zwemscholen
Wedstrijden georganiseerd VZF

G

Topsport
Regiowerking en rekrutering TSS

Stemming, wat met de mensen die geen smartphone of niet echt thuis zijn met deze technologieën
Voorstel om aantal laptops beschikbaar gesteld voor de stemming
Besproken en evolutie van topsportbudget is zorgwekkend.
Voorbeeld : 1€ (is goedgekeurd in combinatie generieke regel Sabam

Zij hebben intern het volgende afgesproken. Als wij ons als zwemfederatie lid maken van de
RedFed (lidgeld 150 euro/jaar) en we leveren hen een lijst aan met al ons leden die redder
zijn dan kunnen al deze leden jaarlijks hun bijscholing volgen aan het tarief van 35 euro i.p.v.
50 euro. – zwemfed wordt op die redenen lid van Redfed

Cafetariaplan wordt voorbereid

Bespreking en beslissing
kennisnamen
Er wordt contact opgenomen met aantal clubs.
Besproken, wordt voorbereid ter presentatie AV en de jaarvergadering van de regio’s
VJTC geen publiek
VK publiek
Werkgroep vanaf maart met opdracht van specifieke doelstelling per wedstrijd

Besproken, wordt voorbereid ter presentatie AD en de jaarvergadering van de regio’s

Bezorgdheid van het bestuur rond de regiowerking topsport : enkel maar mogelijk mits deelneming
van zwemmers van verschillende clubs uit de regio (bemerking via varia)
H

I

Marcom en sponsoring
Speedo contract bespreken
Lotto-gelden (KBZB)
Varia

En goedgekeurd
De verdeling is toegelicht

Afsluiten vergadering ca 21u42

Volgende meeting 28 februari 2022

