Vlaamse sportcomités
Taakomschrijving

Voor de disciplines wedstrijdzwemmen, master zwemmen, open water,, waterpolo en artistiek
zwemmen wordt een apart Vlaams sportcomité opgericht. Voor schoonspringen is dat niet het
geval (zie aparte toelichting verder in de Algemene Richtlijnen).
Elk Vlaams sportcomité kijkt naar, denkt over en is bevoegd voor volgende aspecten binnen de
(wedstrijd)sport van zijn of haar discipline(s):
•
•
•
•

Sportreglementen;
Opleiding van juryleden en organisatie van jurering op de wedstrijden;
Invulling van wedstrijdorganisaties;
Kiezen van afgevaardigden die het comité in andere organen van de zwemfed of de
KBZB vertegenwoordigen.

Algemene werking
•
•

•

•
•
•

•

Er wordt gestreefd naar min. 6 en max. 8 leden binnen elk Vlaams sportcomité (dit is
incl. aangesteld lid dat professioneel tewerkgesteld is bij de zwemfed).
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.
Alle Vlaamse sportcomités hanteren zowel bij de interne als externe communicatie de
huisstijl van de zwemfed. Alle externe communicatie-uitingen worden vooraf
voorgelegd aan de huisstijlbewaker van de zwemfed.
De Vlaamse sportcomités kunnen geldig vergaderen van zodra een meerderheid van de
leden aanwezig is.
De verkozen leden van de Vlaamse sportcomités duiden zelf een voorzitter aan.
De beslissingen binnen elk Vlaams sportcomité worden bij voorkeur bij consensus
genomen. Als dit niet mogelijk is, wordt er gestemd en is een gewone meerderheid
voldoende.
Bij ex-aequo is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In elk sportcomité zetelt een professioneel medewerker (personeelslid) van de zwemfed
die tevens dienstdoet als secretaris. Deze medewerker heeft geen stemrecht.
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•
•

Hij/zij stelt de agenda en de notulen van de vergadering op en zorgt ervoor dat het
Bestuursorgaan de notulen maandelijks ter kennisgeving krijgt. Hij/zij ziet erop toe dat
de notulen na kennisname door het Bestuursorgaan op de website van de zwemfed
gepubliceerd worden.
De functies opgenomen door de leden van het Vlaams sportcomité zijn onbezoldigd.
Onkosten zullen (na voorafgaande goedkeuring door de Directie) vergoed worden.
Elk Vlaams sportcomité doet jaarlijks een zelfevaluatie. Deze wordt voorgelegd aan het
Bestuursorgaan.

Algemeen profiel

De leden van de Vlaamse sportcomités:
•
•
•
•

•

•

Nemen een neutrale houding aan en laten het algemeen belang primeren op dat van
hun club/regio;
Geven blijk van een persoonlijk engagement;
Zijn minimum 18 jaar oud en één jaar lid van de zwemfed;
Hebben een uitgebreide ervaring in de sportdiscipline (we streven naar een minimum
van de helft van de leden die de sport in competitievorm zelf actief beoefenen of
beoefend hebben);
zijn bereid om met open vizier mee te denken en te werken aan de groei en
ontwikkeling van de discipline binnen het zwemfed-kader en hebben daarbij het
algemeen belang van de sport voor ogen, niet dat van hun eigen club.;
voldoet te allen tijde aan de waarden van de zwemfed (warm welkom, verbinding,
uitmuntendheid, passie, ambitie, veiligheid en fun) en geeft blijk van discretie en
loyauteit t.o.v. de federatie.

Aanwezigheid van leden op de vergaderingen

De leden van de Vlaamse sportcomités streven naar een maximale aanwezigheid.
Indien een lid twee opeenvolgende keren afwezig is zonder voorafgaande verontschuldiging,
kan worden overgegaan tot een gedwongen ontslag.
Na drie opeenvolgende afwezigheden zonder voorafgaande verontschuldigingen, volgt er een
automatische uitsluiting en wordt dit ook gemeld op de volgende Algemene Vergadering.
De Vlaamse sportcomités vergaderen minimum 4x/jaar.
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Verkiezing/aanduiding leden (vrijwilligers)
Vrijwilligers
Bij het samenstellen van de Vlaamse sportcomités wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke
samenstelling qua gender, regio en leeftijd.
De leden van de Vlaamse sportcomités (uitgezonderd de 5 leden van het VSW die
regioverantwoordelijke zijn) worden bij gewone meerderheid van de stemmen door de
Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van 4 jaar, maximaal voor 3
mandaatperiodes. Dit betekent dat hun mandaat binnen het comité maximaal 12 jaren kan
duren.
Om de 2 jaar kan de Algemene Vergadering van de zwemfed maximaal de helft van de leden
verkiezen en/of herverkiezen. Hierdoor blijft de continuïteit van de werking verzekerd.
Indien er tussentijds iemand uit de werking stapt, kan een vervanger gecoöpteerd worden.
Deze coöptant doet de resterende periode van het betreffende mandaat uit, maar dient zich na
afloop van deze periode verkiesbaar te stellen om te blijven zetelen.

Professionele medewerker
In elke Vlaams sportcomité zal er ook éen aangesteld lid zijn dat professioneel tewerkgesteld is
bij de zwemfed. Deze persoon wordt aangesteld door het directiecomité van de zwemfed

Kandidaatstelling
Geïnteresseerden voor de functies in de Vlaamse sportcomités kunnen zich kandidaat stellen
door het formulier van kandidaatstelling in te vullen.
Dit formulier moet ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van de club waar
dit lid bij is aangesloten.
De kandidaat bezorgt zijn/haar kandidatuur vervolgens aan de zwemfed, voor de gestelde
einddatum, vergezeld van een motivering van het kandidaat-lid.
De kandidaturen zullen minstens twee weken vóór de A.V. bekend gemaakt worden voor
stemming/goedkeuring tijdens de A.V.

Contact met clubs
De sportcomités zullen op regelmatige basis de clubs informeren op volgende manieren:
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-

-

Na kennisgeving aan het Bestuursorgaan wordt een beknopt verslag van de
vergaderingen (min. 3 à 4 per jaar) online geplaatst. Hierin worden besproken punten
opgenomen, alsook het tijdstip van de volgende vergadering, zodat extra agendapunten
door iedereen kunnen toegevoegd worden.
Jaarlijks zal er gerapporteerd worden over de werking op de Algemene Vergadering.

Werkgroepen
Indien nodig of wenselijk, kunnen er door het sportcomité aparte ad-hoc werkgroepen
opgericht worden. Deze werkgroepen werken rond een specifieke taak of opdracht binnen een
bepaalde tijdsperiode. Bij het aanduiden van de deelnemers aan deze werkgroepen ziet het
Vlaamse sportcomité, behalve op de deskundigheid, toe op diversiteit m.b.t. gender, leeftijd,
afkomst en regio. Er wordt voldoende tijd genomen om kandidaten te werven (minimaal 1
maand tussen oproep en aanduiding). De werkgroep brengt schriftelijk verslag uit van haar
werkzaamheden en koppelt regelmatig terug naar het sportcomité. Op deze manier willen we
ervoor zorgen dat mensen een korter engagement kunnen opnemen en/of specifieke profielen
aantrekken die een meerwaarde zijn in het realiseren van de opdracht.

Vlaamse sportcomités: specifiek

Voor een specifiek overzicht/invulling van elke Vlaams sportcomité verwijzen we naar de
documenten van de verschillende Vlaamse sportcomités:
-

Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen;
Vlaams sportcomité masterzwemmen;
Vlaams sportcomité open water;
Vlaams sportcomité artistiek zwemmen;
Vlaams sportcomité waterpolo.
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