Vlaamse Zwemfederatie vzw
Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Voorlopig Verslag Algemene Vergadering 07/03/2020

Wetteren, 15/08/20

Aanwezig: Koen Van Heghe, Henri Van Damme, Eric Willems, Koen Van Heghe, Ria Flieberg, Kries
De Beleyr, Mark Guldentops.

Aanwezig VZF : Mr Laurent Samyn.
Verontschuldigd : Luc Van den Broeck
Aanwezig sportbesturen: Luc Van Laere (VSB Zw)
Aanwezige clubs: AST - AZ - DDZZ – DZO – FIRST - LZV – MEGA – OZEKA – STA – STW –
SWEM – TSZ – ZNA.- OCTOPUS – ZLZ

Waterpolo : ZNA
Afwezig waterpolo : WZK
Afwezige clubs: DYB – EZV – HFLOW – MZV – SOS - VZG – ZDKK - ZVW – AZL – COOL- GZV ––
MZM – RGSC – RSC - WSD – WZK – ZKB

Volmacht :GBZ – RGSC – ZRO- MZE
Mededeling:
Als secretaris probeer ik hier een kort verslag te registreren van een tumultueuze algemene
vergadering.
Er werden wel nog enkele afspraken gemaakt, maar toen heeft de uitbraak van SARS COVID19 en
de volledige lockdown van het land ervoor gezorgd dat er momenteel nog altijd geen normale
werking is.
1. De vergadering wordt geopend door Mr Koen Van Heghe met een welkomstwoord en
kort werd er nog eens melding gemaakt van de beslissing eind december 2019 door
de VZF om alle provinciale besturen in september 2020 op te doeken. De VZF ging
alles overnemen, één personeelslid aanwerven om alles op zich te nemen en alle
provinciale bestuursleden werden aan de kant gezet.
Om dit alles nog eens te verduidelijken was van de VZF de heer Laurent Samyn op
de AV aanwezig.
2. Mr Laurent Samyn heeft dan verder het woord genomen en de clubs inlichtingen
gegeven over de toekomstige wijzigingen. Hij heeft dan ook duidelijk het
toekomstplan van de VZF uitgelegd en verklaard dat de provinciale besturen
ophouden te bestaan op 1 september 2020.
Daarna is de AV gestart – Mr Samyn bleef aanwezig.
3. Verslag AV 2019 : OK
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4. Jaarverslag 2019 : opmerkingen: te klein gedrukt (met mijn excuses dit werd
automatisch zo in pdf gezet… - dit zal ook niet meer gebeuren)
Het jaarverslag wordt niet goedgekeurd door de aanwezige leden wegens :
a. Te laat verstuurd
b. Onduidelijkheden in het financieel verslag (dat eigenlijk trouwens door de VZF
beheerd en opgemaakt wordt.)
5. Financieel verslag : uit de AV kwam van mr Rudi Van Horen (ZNA) de opmerking dat

hij dit niet kon goedkeuren omwille van te laat verstuurd. Dit werd ons echter door
de VZF ook laat toegestuurd.
De penningmeester Mr Luc Van den Broeck kon wegens beroepsreden niet aanwezig
zijn waardoor we niet alle vragen konden beantwooren. Alles wordt echter door de
VZF in een bepaald boekhoudkundig programma gegoten waardoor wij naderhand
geen duidelijk beeld meer hebben over de uitgaven. Om dit alles te verduidelijken
wordt door mr Laurent Samyn uiteindelijk beslist om een vergadering te beleggen
met mevr Martine Vloeberghen erbij, maar zoals eerder vermeld heeft Corona alles
anders laten lopen.
De begroting van 2020: ook hier kon weinig uitleg over gegeven worden omwille van
dezefde reden als eerder vermeld en ook deze wordt verwerkt in de begroting van de
VZF.
6. Bestuursverkiezing : dit werd het volgende grote discussiepunt.
normaal was het de herverkiezing van Mr Henri Van Damme(ondervoorzitter) en Ria
Flieberg(secretaris)
Mr Sam Lasoen(STA) en Willem-Jan Langaskens(Mega) vonden dat deze
herverkiezing niet kon , en dat dit zelfs niet volgens de regels was/kon. Vooral SL
vond het jammer dat andere clubs hun kandidatuur niet konden stellen (…. Dit kan
altijd, ze zijn welkom!! – op het provinciale secretariaat met brief van hun
club.)

Verduidelijking door het O-Vl bestuur: de ervaring heeft ons geleerd dat we in het
verleden moesten smeken aan de clubs om iemand af te vaardigen naar het
provinciale bestuur. Omdat ons – zoals eerder genoteerd – werd meegedeeld dat de
provinciale besturen stoppen op 1 sept 2020, hadden we binnen het bestuur beslist
dat, aangezien het gaat om minder dan 6 maand, de ondervoorzitter en secretaris
gewoon herverkiesbaar zijn – gezien hun ervaring – wat dan ook belangrijk zou zijn
naar het afsluiten van alle boeken eind augustus 2020.
Toen werd er op de vergadering vooral naar personen toe aangevallen, eerst en
vooral over de werking van het provinciale bestuur, waardoor er tussen de clubs
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discussie ontstond omdat die niet akkoord gingen met het feit dat mensen die zich
al jaren inzetten voor de zwemsport binnen onze provincie, hier zo worden
afgebroken. Maar de discussie bleef en hierop hebben enkele bestuursleden van het
O-Vl zwembestuur hun ontslag gegeven.

De discussie tussen de bestuursleden van LZV, SWEM, TSZ en mr Sam Lasoen bleef aanhouden
waarop de vergadering is stopgezet.
NOTA: de clubs zouden per mail hun opmerking geven en eventurele vragen stellen ivm het
jaarverslag. Er is tot op de dag van vandaag geen enkele mail ontvangen op het provinciale
secretariaat.
Zijn ontslagnemend : Mr Henri Van Damme(ondervoorzitter) en mevr Kries De Beleyr(bestuurslid). Na
gesprek met deze fantasische bestuursleden blijven zij echter bij hun beslisseng. Als bestuur
betreuren we dit ten zeerste! We wensen hen dan ook langs deze weg te bedanken voor hun
jarenlange inzet en geestdrift voor een goede werking van ons bestuur. Als dank werd hen op de
eerstvolgende vergadering na de AV – en van zodra wettelijk was toegestaan(15/07/2020) – een
passend geschenk overhandigd.
Koen Van Heghe

Ria Flieberg

Voorzitter

Secretaris
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