Verslag bestuursvergadering 13/12/2017.
Aanwezig:
Valentino Ragatuso, Kris Geeroms, Johan Matthijs, Katja Soentjens, Anaïs De Naeyer,
Annick Norré
Verontschuldigd:
Leen Leys
1. Opleidingstraject lesgevers.
Anais geeft een overzicht van de diploma’s, behaalde attesten en gevolgde opleidingen van
alle lesgevers.
Jeroen is zijn opleiding initiator aan het afwerken. Hélène heeft haar eerste module
gedaan en Luna, Arthur en Louis starten in januari.
Alexandra start in het voorjaar met haar opleiding instructeur B.
SCZ organiseert op 28 april 2018 een door de VZF erkende bijscholing hier in Zaventem,
met als onderwerp “ de basisvaardigheden van het zwemmen”. Het bestuur verplicht deze
opleiding op aan alle lesgevers. De sportraad sponsort de zaal.
Kris meldt dit op de trainersvergadering van 21 december.
Eind december publiceert de VZF alle bijscholingen. Anaïs volgt dit verder op en maakt
een file met de opleidingen die de lesgevers volgen ( per seizoen).
Johan overloopt de organisatie van de initiatorcursus. Er moeten nog enkele lesgevers
gevonden worden.
Johan vraagt aan Leen naar de eventuele interesse van Sarah Mombaerts en Suzanne
Bruggemans. Deze staan immers ook op de lijst van de eventuele lesgevers.
Het zwembad moet nog aangeschreven worden voor de organisatie van de praktijklessen.

2. Trainersvergadering en nieuwjaarsdrink.
De trainersvergadering en de nieuwjaarsdrink gaat door op donderdag 21 december in
Mariadal.
Van 19 uur tot 20 uur: lesgevers + bestuur ( voorbereiding zwemhappening en tussentijdse
evaluatie)
Vanaf 20 uur: officials en vrijwilligers sluiten aan.
Anaïs zorgt voor de drank, Annick voorziet de versnaperingen.

3. Sinterklaasfeest.
Het Sinterklaasfeest is goed verlopen.
Actiepunt voor volgend seizoen:
De oranje badmutsen gaan eerst naar de Sint en pas daarna naar het zwembad. Zo kan
alles vlotter verlopen.

4. Actiepunten.
• Graag een overzicht van het aantal aanwezige zwemmers tijdens de zwemschool.
Een aantal mensen heeft het gevoel dat er momenteel weinig zwemmers naar de
zwemles komen. Anaïs is bereid om een overzicht te maken van de aanwezigheden
maar vraagt eerst aan Leen na of zij dit nog niet heeft gedaan.
• Het verslag van de trainersvergadering moet nog doorgestuurd worden naar Kris,
Anaïs zorgt hiervoor.
• Opname van het G-zwemmen in onze club: ook Woluwe heeft interesse, Johan
houdt een aftastend gesprek met Anouk, Sam en de lesgevers van het G-zwemmen.
• Thoma moet nog zorgen voor een vetter logo voor op de banner. Hij stuurt dit zo
snel mogelijk door naar Kris. De banner moet in orde zijn tegen 27 januari (
zwemhappening).
• Annick maakt tijdens de kerstvakantie de uitnodigingen voor de receptie ter
gelegenheid van 25 jaar SCZ, Katja doet de lay-out. De flyer van het eetfestijn
wordt een eerste maal doorgestuurd vlak na nieuwjaar.
• Tijdens de volgende bestuursvergadering zullen de genodigden besproken worden
aan de hand van het document dat door Kris werd opgesteld.
• Annick vraagt aan de traiteur een offerte voor de receptie van 25 jaar SCZ.
• Aan Leen navragen van de kostprijs van de aquagym.( Wessly)

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten.
• De zwemmarathon moet beter georganiseerd worden en er moet vroeger
gecommuniceerd worden met de clubs. De datum voor volgend jaar staat reeds
vast. Johan neemt dit mee naar de sectorraad/sportraad.
• Er zijn minder wafeldozen verkocht dan vorig jaar. Toch is er winst gemaakt.
• Quiz: langer laten duren, misschien de tijdsbalk eraf halen. Minder volk om te
helpen volgend jaar.Er is break-even gedraaid, misschien eens nadenken over een
ander evenement ( heel veel werk, voor weinig rendement).
• Eetfestijn: de broodjes kunnen geleverd worden tegen halve prijs, misschien eens
horen bij de sponsor ( de eigenaar van Intersport Herent is ook de eigenaar van de
Carrefour ernaast).
• De logo’s van de sponsors moeten duidelijker, Kris bezorgt nieuwe sponsorbrieven
aan het feestcomité.
• Werkgroepen: er zijn weinig lesgevers die aansluiten bij de werkgroepen, misschien
eens evalueren hoe er gewerkt wordt om zo meer mensen aan te trekken (vb.
vergaderen bij mensen thuis, uur van de vergadering,…)

6.
•
•
•
•
•

7.
•
•
•
•

PACO en SCZ wedstrijd.
De voorprogramma’s zijn in orde en de uitnodigingen zijn verstuurd.
De aanvraag werd gedaan aan de gemeente.
De cafetaria werd reeds door Annick op de hoogte gebracht, maar kan misschien
gevraagd worden voor sponsoring. Kris neemt dit op met David.
Er zullen medailles gegeven worden op de wedstrijd.
Katja is niet aanwezig wegens vakantie. Valentino zal de computer bemannen, er
zal gevraagd worden aan Bavo om hem te ondersteunen.( Johan).

Stage.
Alle ingeschreven zwemmers mogen mee.
De betalingen moeten dringend opgestart worden ( ten laatste januari).
Johan stuurt de google-form door.
Het vervoer moet nog vastgelegd worden ( Kris).

8. SCZ-beleid.
• De lesgevers van de aquagym hebben extra materiaal voor hun lessen gevraagd,
Valentino stelt voor om eens na te gaan wat er nodig is en om eventueel het
materiaal samen met de andere clubs aan te kopen.
• Annick geeft uitleg over het inschrijvingsbeleid. Er is een beperkte wachtlijst en op
een enkeling na houdt iedereen zich aan de richtlijnen van de inschrijving. Normaal
gezien kan in februari de wachtlijst weer goed leeg gemaakt worden. Er zijn wel
nog aantal geïnteresseerden die in een hogere groep dienen geplaatst te worden,
Annick vraagt aan Leen na voor een testles.

9.
•
•
•

Financiën.
Er zijn geen wijzingen sinds vorige vergadering.
Het budget voor 2018 wordt besproken.
De trainersvergoedingen worden ook besproken.

10. Overleg sportlief-Woluwe-SCZ.
Visie: een grote zwemschool voor Groot-Zaventem, met verschillende vertakkingen.
Johan geeft een korte samenvatting van de vergadering.
Valentino, Leen en Anais bekijken de draagkracht van onze groepen. Ook onze eigen fasttrack mag niet vergeten worden.

Er zal een “fast-track” groep opgericht worden voor sportlief. Eén van onze trainers zal de
deze groep begeleiden. De bedoeling is dat de leden van deze groep nadien doorstromen
naar de zwemclubs ( voor ons vanaf groen).
De trainer die vrijgemaakt wordt, blijft onder SCZ werken. Ten laatste 15 januari moet er
een akkoord zijn.
Samenwerkingspunten zullen een volgende vergadering opgelijst worden.

11. IT en website.
• Het trainersgedeelte is in ontwikkeling. Teken Kerst zou dit in orde moeten zijn.
• Er wordt voorgesteld om een “zoekmachine” op de website te installeren, Annick
krijgt immers regelmatig mails van geïnteresseerden die moeilijk aan de website uit
kunnen. Kris neemt dit verder op.
• Volgende bestuursvergadering wordt David uitgenodigd voor verdere uitleg van de
website.

12. Varia.
• De VZF heeft SCZ gevraagd om zich kandidaat te stellen voor een
ontwikkelingsgroep voor sportbesturen, waar het de bedoeling is om tools te
ontwikkelen om sportbesturen sterker te maken. De volgende samenkomst is
gepland het eerste kwartaal van 2018,Kris volgt dit verder op.
• Johan geeft een overzicht van de besproken punten van de sportraad.
• We geven geen laureaten op voor de trofee van sportverdienste.
• De sportdienst vraagt de datums die voor ons belangrijk zijn door te sturen voor
publicatie. Annick zorgt hiervoor.

13. Agenda volgende vergadering.
• Budget + afsluiting bespreken.
• Werking en organisatie SCZ
Data’s volgende bestuursvergaderingen:
Woensdag 24 januari 2018
Woensdag 21 februari 2018
Zaterdag 21 maart: op locatie om 17 uur, nadien nieuwjaarsetentje met partners.

TO DO:
Katja:
•

Zorgen voor een vetter logo voor de banner.

•

Lay-out verzorgen van de uitnodiging voor de receptie.

Valentino:
•
•
•

VSDC: navragen procedure ontslag vrijwilligers.
Oplijsting benodigdheden aquagym.
Samen met Anaïs en Leen de draagkracht van onze zwemschool bespreken
(doorstroming).

Johan:
•
•
•
•

Zwembad aanschrijven voor organisatie praktijklessen initiatorcursus.
Aftastend gesprek met Anouk, Sam en trainers betreffende G-zwemmen.
Bavo vragen voor hulp op wedstrijd 4 maart.
Google-form van stage doorsturen naar Kris.

Kris:
•
•
•
•
•
•
•

Uitleg bijscholing 28 april op trainersvergadering.
Bestellen van de banner.
Sponsorbrieven aan feestcomité bezorgen.
Sponsoring SCZ cafetaria (samen met David)
Vervoer stage regelen.
Website: voorzien van zoekmachine
Opvolgen van ontwikkelingsgroep van sportbesturen.

Annick
•
•
•
•
•
•

Voorzien van versnaperingen voor trainersvergadering.
Opmaken van uitnodiging receptie 25 jaar SCZ.
Aanvragen offerte traiteur voor receptie.
Met Leen een datum voor de testles afspreken.
Mailen van datums naar sportdienst.
Mailen Julie lesgever aquagym

Hoofdtrainers ( Leen/Anaïs)
Leen:
•
•

Kostprijs Wessly (aquagym) nagaan.
Sarah Mombaerts en Suzanne Bruggemans aanspreken betreffende initiatorcursus.

Anaïs:
•
•
•
•

File van de gevolgde opleidingen van de lesgevers bijhouden.
Voorzien van drank tijdens de trainersvergadering.
Overzicht opmaken van de aanwezigheden van de zwemschool.
Verslag trainersvergadering doorsturen naar Kris.

