Verslag bestuursvergadering 24 januari 2018.
Aanwezig: Kris Geeroms, Valentino Ragatuso, Leen Leys, Johan Matthijs, Annick Norré
Verontschuldigd: Katja Soentjens
Extra genodigde: David Van Hoegaerden ( ICT)

1. Overlopen van de actiepunten.
Afgerond:
Opvolgen en overzicht van de vergoedingen van de trainers ( Valentino)
Navragen van correcte vergoeding lesgever aquagym bij Wessly (Leen)
Reclame eetfestijn in gemeenteberichten laten plaatsen ( Leen)
Aanvraag offertes receptie 25 jaar SCZ ( Annick)
Info vragen aan DDAT betreffende het eetfestijn ( Annick)
Doorsturen tevredenheidsenquête ( Annick)
Met Leen een datum voor de testles afspreken ( Annick)
Overzicht opmaken van de aanwezigheden van de zwemschool ( Leen/Anaïs)

2. Evaluatie van de voorbije activiteiten.
Kerstdrink:
We vragen feedback aan de lesgevers zelf om de werkpunten hiervan mee te nemen.
Vastleggen zwembaden competitie (sluiting zwembad):
-

Het vinden van de verschillende zwembaden is zeer vlot verlopen.
Ook de communicatie met de verschillende sportdiensten en besturen verloopt

-

zeer vlot.
Het bestuur besluit om te gaan eten op de eetfestijnen van KVZP ( 10 maart) en
ZORO ( 11 maart).

3. Jaarkalender.
De zwemhappening wordt omwille van tijdsgebrek en de sluiting van het zwembad
geschrapt.

4. CVB en Paco.
De uitnodigingen ( en herinnering) van de PACO wedstrijd en de CVB werden verstuurd
en de inschrijvingen komen vlot binnen.
Het zwembad zal op zaterdagavond klaargezet worden door de competitiezwemmers.
Eén van de redders zal de testen van het water uitvoeren.
Eten voor ’s middags voor de helpers die een hele dag blijven moet nog geregeld worden
(met cafetaria?)
Omdat Leen niet aanwezig kan zijn op de wedstrijd zal Alexandra of Anaïs de
verantwoordelijkheid krijgen om het zwembad te controleren voor er afgesloten wordt.
Johan volgt de voorbereiding van deze wedstrijden verder op en zorgt voor de
uitwerking van beide wedstrijden.
5. Zwemstage Aix-Les-Bains.
Alle deelnemers hebben het voorschot betaald.
De trein ligt nog niet vast. Kris volgt dit verder op.
6. Eetfestijn + receptie.
De affiche van het eetfestijn is klaar en er werd reeds promo gevoerd op Facebook.
Het feestcomité is reeds samengekomen en de mail is klaar. Er zal terug gewerkt
worden met steunkaarten.
Er werd reeds een bezoek gebracht aan de zaal en er is weinig materiaal aanwezig.
Christoph zal gevraagd worden om een overzicht te maken van het benodigde materiaal
en indien nodig zal het materiaal gehuurd worden bij BOELS.
Leen kijkt na bij welke brouwer de drank dient afgenomen te worden.
De sponsors moeten vermeld worden op de affiche van het eetfestijn. En dienen ook
uitgenodigd te worden op het eetfestijn. Kris kijkt dit na.
Mensen die uitgenodigd worden op de receptie zijn: de genodigden ( zie google-form),
TAK, vrijwilligers, ouders competitie en G-zwemmen, sponsors, lesgevers.
Het zaaltje “ de Kring” wordt bij gehuurd voor de receptie. Leen zorgt voor de huur.
We zorgen zelf voor de hapjes en de drank ( halen in de MAKRO), de zwemmers van C1
en C2 zorgen voor de bediening ( diegene die geen examens hebben). Valentino
coördineert.
De receptie vindt plaats van 15 uur tot 17 uur.
De leden krijgen hun uitnodiging voor de receptie in hun brief voor het eetfestijn.

De “VIPS” krijgen een kaart en 2 steunkaarten ( gratis).
Katja neemt contact op met Wim voor de namen (en adressen) van de oud-bestuurders
van SCZ, zodat ook deze zeker kunnen uitgenodigd worden op de receptie.
7. SCZ-beleid.

7.1.

Aquagym.

An Van Belle heeft zich akkoord verklaard om eventuele inhaallessen aquagym te geven.
Johan vraagt het zwembad aan voor donderdag 5 april en donderdag 12 april 2018. De
zwemclub van Woluwe geeft dan geen les zodat we over het hele zwembad kunnen
beschikken.
De lessen zullen gegeven worden voor de 3 groepen (maandag en woensdag) en dit van 20
tot 21 uur.
Het zwembad zal aangevraagd worden van 19 uur tot 21 uur.
Eventueel kan Hemelvaart als derde les aangevraagd worden ( wordt later bekeken).
7.2.

Stand wachtlijst.

De uitnodigingen voor de nieuwe starters werden reeds verstuurd. De groep van de
oranje badmutsen zit helemaal vol.
De zwemtesten worden afgenomen op zaterdag 17 februari om 16 uur of op dinsdag 20
februari om 19 uur.
Er dient in ASSIST een nieuwe groep aangemaakt te worden voor het G-zwemmen.
Annick zorgt hiervoor. Kris zorgt voor de eerste communicatie met de ouders.
7.3.

Cursus initiator en erkende bijscholing.

De cursus initiator start op 28 januari 2018. Alles is geregeld en in orde. Johan volgt
deze cursus verder op.
Er zijn nog niet zoveel inschrijvingen voor de bijscholing op 28 april. Leen maakt
hiervoor extra promotie.

7.4.

Financiën.

Valentino geeft een overzicht van de stand van de verschillende rekeningen.
Voor de aanvang van de volgende bestuursvergadering wordt de afsluiting van de
jaarrekeningen ondertekend. Valentino, Kris en Annick komen hiervoor iets vroeger
samen.

7.5.

G-zwemmen.

Vanaf 1 februari neemt SCZ het G-zwemmen over van de provincie Vlaams-Brabant.
Voor de zwemmers en de lesgevers verandert er niets, zij worden enkel lid van SCZ en
de G-werking zal geïntegreerd worden in onze dagdagelijkse werking.
Johan vraagt “ de palmboombaan” aan op maandag van 18 uur tot 19 uur ( werd reeds
gereserveerd voor het G-zwemmen maar zal nu in naam van SCZ gereserveerd worden).
Annick verzorgt de verdere administratie.
Kris zorgt voor de communicatie naar de ouders van het G-zwemmen, net als naar de
lesgevers.
Er zal aan de ouders en de lesgevers gevraagd worden zich in te schrijven bij SCZ.
De andere leden zullen op de hoogte gesteld worden in de nieuwsbrief van maart/april.
Het lidgeld van de g-zwemmers wordt besproken en ligt in de lijn van het huidige lidgeld
dat betaald wordt.
Kris en Valentino zullen samenzitten met Sam en de Lions Club Zaventem om de
eventuele verdere sponsoring van het G-zwemmen te bekijken.
Kris maakt het subsidiedossier op.
7.6.

Samenwerking Sportlief/SCZ/zwemclub Woluwe.

Kris maakte een intentieverklaring op voor de samenwerking van de verschillende clubs.
De voorzitters van de drie clubs zullen deze, na goedkeuring, ondertekenen.
Momenteel zijn er twee concrete samenwerkingspunten:
•
•
•

Opstellen van een pool van de lesgevers om de eventuele vervangingen in de drie
clubs op te vangen. ( wel steeds afstemmen met de hoofdtrainer van dienst).
Hoe gaat het met de vergoedingen?
Er wordt een gezamelijke tekst opgemaakt in verband met de zwemschool. Deze
tekst zal op de website van de drie clubs, van de sportraad en het zwembad
geplaatst worden.

7.7.

Provinciaal bestuur+ algemene vergadering VZF.

3 februari: algemene vergadering Vlaams-Brabant. Kris en Katja zullen deelnemen.
24 maart: algemene vergadering VZF. Annick en Kris zullen deelnemen.
8. ICT.

David geeft uitleg over de verdere uitwerking van de website en hoe deze integreren in
de dagelijkse werking.
Van zodra deze in orde is zullen Valentino, Leen en Annick deze uittesten.

9. Varia.

-

De zwemclub zal weer deelnemen aan de week tegen pesten (met de
competitiegroep)

-

Er zullen 6 (!) kandidaat-officials deelnemen aan de cursus TAK op 3 maart. De
inschrijvingen hiervoor zijn reeds in orde.

-

DDAT en SCZ organiseren opnieuw de 50 meter bad wedstrijd en dit op zondag 4
november 2018 in Sint-Pieters-Woluwe.

Volgende bestuursvergadering: woensdag 21 februari 2018 om 20 uur.
Op voorhand zal het officieel jaarverslag , het budget en de jaarrekening goedgekeurd
worden.
Er zal een afvaardiging van het feestcomité uitgenodigd worden ( Anaïs, Chloé of
Katja???) voor de verdere voorbereiding van de receptie en het eetfestijn.

TO DO:
Katja:
-

Contact opnemen met Wim voor namen en adressen van oud SCZ-bestuurders.
Deelnamen aan de jaarvergadering van het provinciaal bestuur Vlaams-Brabant op
3 februari.

Valentino:
-

In orde brengen van de jaarrekeningen en het budget.

-

Samenzitten met Kris, Sam en Lions Club ivm het G-zwemmen.
Coördineren van de helpers op de receptie van 25 jaar SCZ.
Uittesten werking website ( indien klaar).

Annick:
-

Uittesten werking website ( indien klaar).
Opvolgen administratie G-zwemmen.
Aanmaken van extra zwemgroep G-zwemmen in ASSIST.

-

Contact opnemen met Yoke ivm het gebruik van het zwembad op donderdag
tijdens de paasvakantie.

-

Ondersteunen van Leen tijdens de zwemtesten.

Johan:
-

Opvolgen initiatorcursus.
Uitwerking en voorbereiding wedstrijden 4 maart ( enkel wedstrijden).

-

Aanvragen zwembad paasvakantie (donderdag 5 en 12 april).
Aanvragen “palmboombaan” op naam van SCZ.

Leen:
-

Vragen aan Anaïs om het verslag van de trainersvergadering van september door
te sturen.
Feedback aan de lesgevers vragen ivm de kerstdrink.
Drukken van de uitnodigingen receptie.
Uittesten werking website (indien klaar).
Vastleggen zaaltje “ de Kring” voor receptie + navragen brouwer.

Kris:
-

Bestelling banner plaatsen.
Opmaken subsidiedossier G-zwemmen.
Verzorgen van de communicatie g-zwemmen ( ouders+lesgevers).
Aanwezig zijn op vergadering VZF en provinciaal bestuur.
Samenzitten met Sam, Valentino en Lions Club ivm sponsoring G-zwemmen.
Uitnodigen afvaardiging feestcomité volgende vergadering.
Vastleggen trein zwemstage.

