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Notulen Algemene Vergadering
vergadering van 10 februari 2007 te Aarschot
Aanwezig voor het Bestuur: J. Jacobs, A. Merckx, K. Moens, F. Mordijck, T. Van Dijck.
Uitgenodigd: L. Van de Vondel, L. Ulenaers, M. Van de Voorde.
Afwezig zonder kennisgeving: G. Claes (U), I. Stuyck (U).
Aanwezige clubs: AART, AEGIR, AZS, BEST, DBH, DDAT, DIZV, DWT, KLZC, LOR, LSVZ, SCSG,
SCWR, SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, ZCK, ZCT, ZIOS en ZO.
Afwezig zonder kennisgeving: BOAS, KVZP, WZV en ZCL.
Vergadering onder voorzitterschap van Karel Moens, voorzitter.
1-2. Onthaal, registratie en naamafroeping
BOAS, KVZP, WZV en ZCL zijn afwezig. Deze clubs krijgen een administratieve boete van 65 €
opgelegd.
3. Voorwoord door de voorzitter
Op dinsdag 1 mei is het aan Vlaams-Brabant om het Belgisch Kampioenschap Interdistricten te
organiseren. Dit zal doorgaan in het zwembad van Aarschot. Een oproep voor officials zal tijdig
verschijnen.
De voorzitter verwijst ook naar de nieuwe financiële structuur van de VZF, maar komt hier later
tijdens de vergadering op terug.
De voorzitter hoopt op een open en serene vergadering.
4. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering van 4 maart 2006 worden eenparig goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2006
Het jaarverslag van 2006 wordt, na voorlezing, eenparig goedgekeurd.
6. Financieel verslag en begroting
Bespreking Financieel verslag 2006
De penningmeester geeft bij de uitschieters op het financieel verslag van 2006 een woordje uitleg.
Verslag rekeningnazichters
Martine Van Hecke heeft de boekhouding nagekeken en vindt dat de boekhouding goed en
correct werd bijgehouden. Derhalve stelt zij voor aan de Algemene Vergadering om de
bestuurders te ontlasten
Goedkeuring financieel verslag 2006
Het financieel verslag van 2006 wordt eenparig goedgekeurd.
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Goedkeuring begroting 2007
De begroting van 2007 wordt eenparig goedgekeurd.
Ontlasting aan de bestuursleden
De Algemene Vergadering geeft, met eenparigheid van stemmen, de bestuursleden ontlasting.
Aanduiding 3 rekeningnazichters
Volgende personen gaven zich op om de rekeningen van 2007 te controleren:
Ingrid Smekens (LOR)
Martine Van Hecke (SCSG)
Rob Dieu (STT)
Daar de Provinciale Besturen een nieuwe rekening moeten openen op naam van de VZF, waarop het
Provinciaal Bestuur dan een volmacht krijgt, stelt het Provinciaal Bestuur aan de jaarvergadering
voor om een gedeelte van de gelden terug te geven aan de clubs. Een som van 25 000 euro zal zo
teruggegeven worden, volgens een nog te bepalen verdeelsleutel. De jaarvergadering keurt dit
voorstel goed.
7. Goedkeuring nieuw algemeen reglement
Het nieuwe algemeen reglement is een slanke versie van het vorige. Vele zaken werden geschrapt,
daar ze letterlijk ook staan in het huishoudelijk reglement van de VZF.
Na bespreking wordt het nieuwe algemeen reglement eenparig goedgekeurd. Het nieuwe reglement is
onmiddellijk van kracht.
8. Bevestiging coöptatie
De coöptatie van Luc Ulenaers in het VSB Zwemmen wordt eenparig goedgekeurd.
9. Interpellaties
Er werden geen interpellaties ontvangen.
10. Rondvraag
Er rijzen geen vragen.
11. Huldiging verdienstelijke zwemmers
Onze verdienstelijke zwemmers in 2006 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van een
provinciaal record of het behalen van een (jonge) haai en voor de top 3 in het eindklassement van het
B-Circuit of het behalen van een podium op een Vlaams of Belgisch Synchroonkampioenschap.
12. Slotwoord
De voorzitter dankt iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan deze vergadering, wenst iedereen
een behouden thuiskomst en sluit de vergadering.
De secretaris,

Joeri Jacobs
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