Vlaams Interprovinciaal Beraad
vergadering 25 november 2017
Vergaderzaal: Ten Hoeve Eetcafé, Ternesselei 94 A te 2160 Wommelgem

Aanwezig:
• Voor de RVB van de VZF:
Mike Sarrazijn – Algemeen Directeur
• Voor het VSB-Zwemmen
Luc Henderyckx
• Voor het PB Limburg:
Jacqueline Geelen & Marc Thuwis & Maurits Goossens
• Voor het PB Vlaams-Brabant
Wim Stevens & Pascal Dom
• Voor het PB Oost-Vlaanderen:
Erik De Vos & Koen Van Heghe
• Voor het PB West-Vlaanderen:
Danny Uyttersprot & Tony Halsberghe
• Voor het PB Antwerpen:
Emil Livens & Fons Wouters & Leo Dom & Jan Ver Elst
Maria Vangheluwe & Agnes Torfs
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Agenda:

1.

Verwelkoming

2.

Goedkeuring notulen vergadering 26/11/2016
Het verslag werd goedgekeurd.

3.

Agendapunten

Mike Sarrazijn: Algemeen Directeur VZF
-

Voorstel wijzigingen Huishoudelijk reglement met betrekking sportbesturen en
commissies.

Sportcommissies: voorstel
-

-

Huishoudelijk reglement – niet up to date!
Kleinere sportbesturen staan onder druk.
Weinig kandidaten
Te weinig betrokken en interactie bij het beleid van de federatie.
Noodzakelijke aanpassingen in kader van criteria en goed bestuur.
Sportbesturen worden sportcommissies
Enkel nog commissies = eenvoudigere bestuur = minder misverstanden
Meer affectie tussen federatie en commissies creëren.
Personeelslid met stemrecht in iedere commissie
Aangepaste bevoegdheden
Verkiezingen via federatie, niet meer per provincie.
Kandidaturen met CV via de VZF.
De VZF zoekt mensen die zich willen engageren en die affiniteit hebben met de sport en
de federatie!
Taakpakket gekoppeld aan doelstellingen in kader van beleidsplan.
RVB beslist op advies van provincie waar kandidaat vandaan komt en advies
sportbestuur.
Personeelslid VZF= volwaardig lid van de commissie met stemrecht.
Maximum 12 jaar of 3 mandaten aaneensluitend.

-

Voorstel wijzigingen Huishoudelijk reglement met betrekking Provinciale Besturen.

-

2 leden van 1 club kan vanaf 2018
Zelfde manier van verkiezen als vroeger op Algemene Vergadering provincies.
Maximum 12 aaneengesloten jaren of 3 mandaten. Vanaf nieuwe verkiezing.
Taken uitvoeren zoals beschreven in HR.

-

- Acties in het kader van het grensoverschrijdend gedrag(SGG)
2017:
- Meldpunt op website VZF
- Informatieve brief naar alle clubs met adviezen.
- Aangepast tuchtreglement en procedure
- Aangepaste EVS kalender
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2018:
- Aanduiden van API per club, vanaf 2019 verplicht per club + vorming.
- Bekendmaken van de API binnen de club
- Gedragscode binnen federatie voor bestuurders, personeel en trainers
- GGZ Model 2 verplicht voor alle medewerkers van de federatie.

Acties SGG
- Vorming per provincie:
- Vlaggensysteem:
- Toelichting gedragscode – voorbeeld gedragscode voor de clubs
- Toelichting API per club
- GGZ Model 2 voor alle trainers?
AV 2018
- Holiday Inn Gent
- Zaterdag 24 maart vanaf 9 u 30
- Verkiezing RVB
- Wijziging statuten
- Toelichting nieuw statuut ‘Vrijetijdswerk’
- Toelichting gevolgen clubs GDPR met een gebruikstool voor alle clubs
-

-

-

-

-

-

3

Zijn er vragen of opmerkingen over deze wijzigingen?
Opmerkingen:
Om subsidies niet te mislopen moet men wijzigingen aanbrengen aan het Huishoudelijk
Reglement. Het is de bedoeling dat de aanpassingen een duidelijk zicht geeft op de
Federatie.
Het moto is “samen werken – we hebben elkaar nodig.
Kleinere sportbesturen staan onder druk:
Onder kleinere sportbesturen verstaat men: Synchroonzwemmen, Open Water,
Waterpolo, en Masters. Er worden géén kandidaten meer gevonden. In de toekomst
hoeven de kandidaten niet meer te komen uit dezelfde provincies. Het moto is: de juiste
mensen op de juiste plaats.
Het VSB- Zwemmen blijft behouden.
De mogelijkheid bestaat dat er een opleidingscommissie wordt aan vastgekoppeld.
Er was sprake dat er 2 leden van dezelfde club konden zetelen in een bestuur of
commissie. Er werd tevens geopperd dat er in elke commissie een medewerker van de
VZF zou aanwezig zijn met stemrecht. Deze medewerker zou dan voorzitter worden van
de commissie.
Dit werd unaniem afgewezen door de provincies. Reden: de medewerkers zijn
werknemers in dienstverband van de VZF. De medewerker zou enkel secretaris kunnen
zijn van de commissie, géén voorzitter.
Bij een ex aequo stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Zou problemen
met zich kunnen meebrengen.
Bij coöptatie blijft de huidige werking bestaan. Er zal telkens advies gevraagd worden
aan de provincies. Dat zal ook zo gebeuren bij coöptatie van leden voor de Waterpolo
commissie.
API vorming wordt voorzien in januari en mei 2018. Datum, uur en locatie zullen tijdig
kenbaar gemaakt worden. De vorming zou een drietal uur duren. Er zou tevens elk jaar
een vorming voorzien worden. Maximum worden er 2 deelnemers per club toegelaten.
Het is tevens de bedoeling het jeugdfonds op te waarderen, om de werking van de clubs
te stimuleren.

Acties SGG – Seksueel Grensoverschrijdend gedrag
Toelichting vlaggensysteem
Via zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct
inschatten.
Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag.
De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren.
Het Vlaggensysteem wil je een houvast bieden om op een begripvolle, maar tegelijk een
rationele en consequente manier te reageren aan de hand van een duidelijke methode.
Meer info : http://www.ethicsandsport.com/projecten/detail/sport_met_grenzen
Toelichting API
API = aanspreekpunt integriteit
De API is de persoon die discreet en onafhankelijk handelt bij meldingen of vragen van ernstig
gedrag. Hij/Zij zal de melder (zwemclub, zwemmer, trainer of begeleider, bestuurslid,) wegwijs
maken, met de gepaste informatie, advies of doorverwijzing ( naar deskundigen) , rondom de
gestelde vraag of melding. Er zal gestreefd worden in de 2e fase om gedragscodes te
onderteken, waarin een aantal zaken zijn opgenomen. Voor begeleiders van stages en
topsportschool, moeten de verantwoordelijken een bewijs van goed gedrag en zeden
voorleggen. Is altijd géén garantie dat er niets gebeurd.
Mededeling
Verkiezing RVB
Bestuurder recreatieve sportbeoefening - Maurice Van De Voorde stopt in 2018
Er komt een nieuwe bestuursfunctie( Ethiek en marketing).
Er moeten 35 mensen verkozen worden. Er zal een verkiezingscampagne vanuit de
VZF georganiseerd worden. Kandidaturen voor het provinciaal bestuur kan ook vanuit
de provincies gebeuren.
Tijdens de A.V. van de VZF zal er ook een toelichting worden gegeven betreffende de
vrijwilligers vergoeding.
De huldiging van bestuursleden zal ook aangepast moeten worden.
Wijziging statuten en HR: moeten op de Algemene Vergadering goedgekeurd worden
door de clubs. Bepaalde nieuwe voorstellen kunnen pas vanaf 2019 in voege gaan.
Bestuursleden die in 2018 verkozen worden komen nog niet in aanmerking voor de
maximum 12 jaren of aaneensluitend 3 mandaten.

Toelichting gevolgen clubs GDPR met een gebruikstool voor alle clubs
-

GDPR staat voor General Data Protection Regulation of Algemene Verordening voor
transparantie, juistheid en integriteit. Als men als organisatie gegevens verzamelt van
EU-burgers, dan moet de bedrijfsvoering vanaf 25 mei 2018 afstemmen op de GDPR.

Agendapunten Provinciale besturen

Limburg: nihil
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Vlaams Brabant
Provinciale kampioenschappen
Hoe krijgen andere provincies hun PK in 2 dagen en de lange afstand in 1 dag
afgerond? Of duurt het langer?Indien er limieten bepaald worden, volgens welke
criteria?
Rondvraag: In alle provincies hanteert men een eigen werkwijze.
West- Vlaanderen beperkt het aantal reeksen bij de provinciale kampioenschappen lange
afstand. Beide provincies organiseren 2 volle dagen provinciale kampioenschappen.
Oost-Vlaanderen werkt met limieten gebaseerd op de A-tijden.
Antwerpen werkt ook met limieten. Zij werden dit jaar aangepast naar de 20 (25) beste tijden.
De kampioenschappen worden gezwommen in 2 volledige dagen + 1 dag lange afstand
zonder limiettijden.
Bevraging i.v.m. mogelijkheid om de Live resultaten van de wedstrijd te publiceren op
www.swimrankings.net.
Vlaams-Brabant vraagt om de wedstrijdresultaten in real time te publiceren tijdens de
zwemfeesten.
Alle clubs werken met Team Manager en Meet Manager. Dezelfde software biedt de
mogelijkheid om de wedstrijdresultaten “live” te publiceren op het internet. Zodra een reeks
gezwommen is en de tijden ingebracht zijn in de pc zijn deze zichtbaar op het internet.
Voordeel: Men hoeft niet langer te wachten tot de uitslag uithangt. De testen zijn positief
Op de website van Vlaams-Brabant kan men een gedetailleerde handleiding downloaden.
Het publiek kan best een app installeren op de smartphone (kostprijs €1).
Toegang tot dezelfde informatie kan ook via de browser op de smartphone
Opmerking: De enige officiële uitslag is degene die na het zwemfeest naar alle clubs wordt
gestuurd.

Oost – Vlaanderen
Datum provinciale kampioenschappen in alle provincies.
Vraag om alle provinciale kampioenschappen op dezelfde dag te organiseren. Dit is niet
haalbaar omdat het afhuren van de zwembaden dat niet altijd toelaat. De kampioenschappen
worden wél in dezelfde periode georganiseerd. Deze periode loopt van 15 oktober tot de week
voor het BK 25 m bad.
De provincie Oost-Vlaanderen vraagt aan de andere provincies hun data één jaar op
voorhand kenbaar te maken.
Dubbele licenties
Dubbele licenties van de vrije zwemmers vormt een probleem. Zij wensen niet aan te sluiten
Bij de Vlaamse Zwemfederatie. Is een wederkerend probleem dat men niet kan oplossen.
Deze clubs werken in de breedte en doen niet aan Topsport.
Vraag voor A-tijden voor de 50 meters en 100 m wisselslag. A- tijden gaan herzien
worden tegen 2019.
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De halvering vanuit de VZF van de subsidies voor de provincies.
Onverwachte beslissing vanuit de VZF. Halvering van de tussenkomst betekend een
financieel verlies voor de provincies. De beslissing werd genomen, omdat de VZF zelf ook
minder subsidies ontvangt. Er volgt een evaluatie door de RVB eind 2017.
Er wordt gevraagd om de 9 en 10 jarigen ( op extra afstanden) toe te laten op de Provinciale
kampioenschappen. Zij kunnen dan meezwemmen, zonder de titel provinciaal kampioen te
verwerven. Voordeel: meer toeschouwers – meer inkomsten

West-Vlaanderen
Aanpassing tussenkomst etentje VZF (al sinds 2006 op €75)
Prijzen zijn door de jaren heen gestegen. De tussenkomst is dezelfde gebleven.
In West-Vlaanderen is het moeilijk om voor deze prijs een degelijk menu te organiseren.
Halvering vaste tussenkomst VZF en tussenkomst VZF per lid (€1500 wordt €750. €2.5
wordt €1.25) – zie Oost-Vlaanderen
Stopzetting subsidies – gevolgen voor de PB’s – minder inkomsten.
Organisatie Vlaams Zomercriterium 2018
Vraag voor de herziening voor de forfaitaire tussenkomst eten officials.

Antwerpen
Uitlenen rugslag Starting Devices.
Voorkeur voor provincie die het Zomercriterium inricht.
Opmerking: dure aankoop. Kunnen overal niet gehangen worden.
Vraag of er de mogelijkheid bestaat deze in bruikleen te krijgen of te huren bij de VZF.

4.

Rondvraag : nihil

5.

Datum A.V. 2018: West-Vlaanderen
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