
 

   
 

VERSLAG BESTUURSORGAAN 

Datum 16/03/2023 om 19u 
Vaste leden Met stemrecht: Geert Heuninck,  Ingrid De Kimpe, Kris Geeroms, Pieterjan Vangerven, Chantal Duck 

Zonder stemrecht: Lode Grossen 
Uitgenodigd Martine Vloeberghen 
Verontschuldigd Ann Audenaert, Hilde Van Houte  
Locatie teamvergadering 

 
 Onderwerp Voorbereiding/ stand van zaken 

 Werking en ontwikkeling van waterpolo 
 

Pieterjan geeft een samenvatting van wat zich voorgedaan heeft de laatste dagen.  
 
Volgende stappen werden gedaan : 

• Op verzoek van Pieterjan Vangerven (voorzitter van VZF) vindt er een vergadering plaats (via 
teams) tussen hem, L Grossen en de leden van de ontslagnemende commissie, behalve F. 
Deley op 17 januari 2023. 

• Op vraag van Daniël Motton en Gill Oosterlynck is er een meeting met Sofie Cools 
Afdelingshoofd subsidiëring en Pieterjan Vangerven en Kris Geeroms georganiseerd in 
sport.Vlaanderen.  
Sofie Cools benadrukt dat zij waterpolo federatie als afzonderlijke federatie zeer moeilijk 
zelf onmogelijk kunnen voldoen aan de subsidiëring voorwaarden. Ook vermeldt ze dat de 
Zwemfed de sport als waterpolo correct behandeld. De financiële autonomie die de 
waterpolo vraagt, is voor SV niet toelaatbaar en kan niet volgens de regels van ‘goed 
bestuur’ 

• Op 18 maart wordt er een meeting met de waterpoloverantwoordelijke georganiseerd. 
Voorzitter Pieterjan heeft de verantwoordelijke aangeschreven met de vraag dat we tijdens 
deze meeting met de directie van Zwemfed de organisatie van het waterpolo binnen onze 
de federatie toelicht. Daarop hebben we een negatief antwoord gekregen. 



 

   
 

• Pieterjan Vangerven als voorzitter heeft de BO bijeengeroepen omdat de volgende 
vergadering BO iets te laat ligt. 

• Pieterjan Vangerven overloopt het document met het voorstel van de zwemfed. Brief FFBN 
& Pieterjan zal mee verstuurd worden met document.  

 
Volgende communicatie wordt unaniem goedgekeurd  
 
Voorzitter Pieterjan Vangerven verstuurd via mail voorstel met betrekking tot de organisatie en 
ontwikkeling van het waterpolo binnen onze federatie terug te vinden naar de 
waterpoloverantwoordelijkheid, voorzitter, secretaris en clubmail. Ter info sturen we ook de brief 
die FFBN heeft verstuurd aan haar leden mee. 
 
Op vrijdag 17/03 zal deze op onze website verschijnen en via de sociaal media verdelen 
 
 
 

   
 


