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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
24/01/2019
1.

WELKOM
De voorzitter opent de vergadering om 20u en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij
dankt ook de aanwezigen om vandaag aanwezig te zijn.

2.

AANWEZIGHEID EN QUORUM
Aanwezig
Philippe Raes
Flor Bosmans
Karel Logghe
Wim Nuyens
Bart Dejonghe
Kris Thys
Jonatan Helpers

voorzitter
ondervoorzitter
voorzitter opleidingscommissie
voorzitter sportcommissie
voorzitter provinciale commissie West-Vlaanderen
voorzitter provinciale commissie Limburg
voorzitter provinciale commissie Oost-Vlaanderen

Verontschuldigd
Ann Saelens
Patrick Lambregts
Luc Van den Broeck

voorzitter provinciale commissie Vlaams-Brabant
voorzitter provinciale commissie Antwerpen
secretaris-generaal/penningmeester

Afwezig

Volmachten
Ann Saelens geeft haar volmacht aan Flor Bosmans.
Luc Van den Broeck geeft zijn volmacht aan Philippe Raes.
Bijkomend aanwezig
David Schoukens

(verslaggever)

Quorum
De Raad van Bestuur bestaat uit 10 stemgerechtigde leden.
Er zijn 9 stemgerechtigde leden aanwezig. De Raad van Bestuur kan alle statutaire
beslissingen treffen.
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3.

GOEDKEURING VAN DE AGENDA
De volgende agenda wordt (U: 9) goedgekeurd. Er zijn geen toevoegingen.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

4.

Welkom
Aanwezigheden en quorum
Goedkeuring van de agenda
Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 13 december 2018
Opvolging van de beslissingen van de vorige raad van bestuur
5.1. Opvolging taken van de voorzitter
5.2. Opvolging taken van de raad van bestuur
5.3. Opvolging taken van het secretariaat
Opvolging van de beslissingen van het dagelijks bestuur
Vorderingsrapporten
7.1.
Kalender 2019
7.2.
Beleidsplan
7.2.1. Actieplan
7.2.2. Goed Bestuur
Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de voorzitter
Rapport
en
voorstellen
(projectformulieren)
vanwege
de
secretaris
generaal/penningmeester
Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het dagelijks bestuur
Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het secretariaat
Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de provinciale commissies
12.1.
Antwerpen
12.2.
Limburg
12.3.
Oost-Vlaanderen
12.4.
Vlaams-Brabant
12.5.
West-Vlaanderen
Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de permanente commissies
13.1.
Opleidingscommissie
13.2.
Sportcommissie
Diversen
14.1. Laagdrempelig Sportaanbod
14.2. Financieel overzicht – opvraging provinciale kassen
14.3. Aankoop beamer
14.4. Sportoase prijszetting
14.5. EK - IRB
Afsluiting

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 13 DECEMBER
2018
Het verslag van de vorige vergadering wordt weergeven in APPENDIX 01. Er zijn geen
opmerkingen.
Het verslag wordt (U: 9) goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
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5.
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OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN DE VORIGE RAAD VAN BESTUUR
5.1 Opvolging taken van de voorzitter
Geen lopende taken + goedkeuring agenda.
5.2 Opvolging taken van Raad van Bestuur
Geen verder op te volgen taken.
5.3 Goed Bestuur:
Geen verder op te volgen taken.
5.4 Opvolging taken secretariaat
Geen verder op te volgen taken.

6

OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
Geen verder op te volgen taken.

7.1

Kalender 2019

Kalender 2019 is voorgelegd en bekeken.
Raad van Bestuur
Geen rapporten.
Sport
Geen rapporten.

Algemene vergadering
Datum staat vast: 23/3/19. Maar exacte locatie (Leuven) moet nog bepaald worden

7.2

Beleidsplan
7.2.1

Actieplan

De RvB heeft het actieplan van 2018 bekeken en geëvalueerd. Het actieplan van 2019 wordt
besproken.
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RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE VOORZITTER
8.1

9

4

Geen rapporten van voorzitter.

RAPPORT EN VOORSTELLEN
PENNINGMEESTER
9.1

VAN

DE

SECRETARIS

GENERAAL

/

Financiële:

Het financieel verslag wordt voorgelegd aan RvB. De balans voor 2018 is positief. Er
moeten wel nog een aantal zaken in rekening gebracht worden zoals de aankoop van
sportmateriaal, aankoop van materiaal voor opleidingen, de stock en afschrijvingen.
Katleen zal de balans finetunen zodat de exacte balans kan doorgestuurd worden voor
de AV. Zoals voorzien heeft de positieve balans van 2018, de negatieve balans van
2016 gecompenseerd. De RvB zal dit op de AV nogmaals verduidelijken.
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RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET DAGELIJKS BESTUUR
Geen rapporten en voorstellen vanwege het D.B.

11

RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET SECRETARIAAT
Geen rapporten en voorstellen vanwege het secretariaat

12

RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIES
12.1 Antwerpen
Patrick Lambregts, voorzitter provinciale commissie Antwerpen, is verontschuldigd.
12.2 Limburg
Eind februari komt de provinciale commissie van Limburg samen.
12.3 Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen plant om dit jaar een provinciale vergadering te organiseren.
Oost-Vlaanderen gaat akkoord met hetzelfde subsidiebedrag voor de organisatie van het
PK in Oost-Vlaanderen door PORC.
12.4 Vlaams-Brabant
Ann Saelens, voorzitter provinciale commissie Vlaams-Brabant, is verontschuldigd.
12.5 West-Vlaanderen
West-Vlaanderen heeft zijn PK op 20/01/’19 georganiseerd (Knokke) en is goed
verlopen.
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RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PERMANENTE COMMISSIES
13.1 Opleidingscommissie
Er vindt een cursus Open Water Redder plaats op 15/6/’19.
13.2 Sportcommissie








14

Er was een Nationale Sportcommissie op 18/2/’19.
De sportcommissie merkt op dat niet alle officials R+ - lid zijn. De RvB zal de
lijst van officials opvragen en nagaan wat de volgende mogelijke stappen
hiervoor zijn.
De sportcommissie merkt op dat voor de competitie er sommige atleten onder
het statuut van R+-lid deelnemen i.p.v. onder het statuut van C-lid.
De sportcommissie vraagt hoe het zit met de Dag van de Redder. De voorzitter
legt uit dat het nog steeds de bedoeling is om samen te werken met Sportoase.
Er wordt een meeting gepland met Sportoase. Daarna zal David dit project op
zich nemen en opvolgen van RedFed uit.
Er wordt acte genomen van het verslag. Het verslag moet nog goedgekeurd
worden op de volgende vergadering. Er zijn opmerkingen gekomen over de
verslaggeving. Bepaalde leden waren niet volledig akkoord. Wim zal dit laten
acteren op het volgend verslag.

DIVERSEN


Datum volgende vergadering: donderdag 7 maart 2019 om 20u (Gent, exacte locatie
nog te bepalen)

14.1 Laagdrempelig sportaanbod
• wegens ziekte is David vroegtijdig moeten doorgaan. Dit zal voorgesteld
worden op de volgende RvB (7/3/’19)
14.2 Financieel overzicht – opvraging provinciale kassen
• Katleen vraagt de kassen van de provinciale voorzitters op (financieel
overzicht). Limburg en West-Vlaanderen bevestigen dat dit normaal
doorgestuurd is geweest naar haar. De provinciale kas van Vlaams-Brabant
zal opgevraagd worden door Flor, de kas van Oost-Vlaanderen door Jonatan.
14.3 Aankoop beamer
• Wijnand vraagt voor de aankoop van een beamer. De RvB keurt het goed om
een beamer aan te schaffen voor een budget van +/- 500 EUR.
14.4 Sportoase prijszetting
• Er is besproken op de RvB dat de vraag van Sportoase, om alle cursussen
onder één en dezelfde prijszetting en afspraken te zetten, niet mogelijk is. Bij
navraag aan de lokale organiserende clubs blijkt dat er lokaal verschillende
afspraken zijn per Sportoase instelling. Philippe plant een vergadering in met
Sportoase om dit te bespreken.
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15.4 EK – IRB
• De RvB bevestigt deze vergadering nogmaals officieel dat Wim en Karel het
EK mogen organiseren onder dezelfde voorwaarden zoals het EK 2017. Dit
wil dus zeggen: een onafhankelijke vzw zonder implicaties voor RedFed.
RedFed gaat uiteraard logistiek en promotioneel ondersteunen.

15

AFSLUITING
De vergadering wordt afgesloten om 23.00u .

Philippe Raes
Voorzitter

De volgende vergadering staat gepland op:
Donderdag 7 maart 2019 om 20u in Gent.

David Schoukens
Verslaggever
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OVERZICHT TAAKVERDELING TEGEN DE VOLGENDE RAAD VAN BESTUUR:


Personeel
•



Philippe
•



Beamer aankopen
Bespreken en nakijken betreffende officials en lidmaatschap

Wijnand
•

Nakijken wedstrijden in relatie met lidmaatschap
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APPENDIX 01

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
13/12/2018
6.

WELKOM
De voorzitter opent de vergadering om 20u15 en heet de aanwezigen van harte welkom.
Hij dankt ook de aanwezigen om vandaag aanwezig te zijn.

7.

AANWEZIGHEID EN QUORUM
Aanwezig
Philippe Raes
Luc Van den Broeck

voorzitter
secretaris-generaal/penningmeester

Flor Bosmans
Karel Logghe
Wim Nuyens
Bart Dejonghe

ondervoorzitter
voorzitter opleidingscommissie
voorzitter sportcommissie
voorzitter provinciale commissie West-Vlaanderen

Verontschuldigd
Kris Thys
Jonatan Helpers
Ann Saelens

voorzitter provinciale commissie Limburg
voorzitter provinciale commissie Oost-Vlaanderen
voorzitter provinciale commissie Vlaams-Brabant

Afwezig
Patrick Lambregts

voorzitter provinciale commissie Antwerpen

Volmachten
Kris Thys geeft zijn volmacht aan Bart Dejonghe.
Jonatan Helpers geeft zijn volmacht aan Philippe Raes.
Ann Saelens geeft haar volmacht aan Flor Bosmans.
Bijkomend aanwezig
David Schoukens

(verslaggever)

Quorum
De Raad van Bestuur bestaat uit 10 stemgerechtigde leden.
Er zijn 9 stemgerechtigde leden aanwezig. De Raad van Bestuur kan alle statutaire
beslissingen treffen.
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8.

3

GOEDKEURING VAN DE AGENDA
De volgende agenda wordt (U: 9) goedgekeurd. Er zijn geen toevoegingen.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

25.
26.

Welkom
Aanwezigheden en quorum
Goedkeuring van de agenda
Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 18 juli 2018
Opvolging van de beslissingen van de vorige raad van bestuur
20.1. Opvolging taken van de voorzitter
20.2. Opvolging taken van de raad van bestuur
20.3. Opvolging taken van het secretariaat
Opvolging van de beslissingen van het dagelijks bestuur
Vorderingsrapporten actieplan 2018
22.1.
Kalender 2018
22.2.
Beleidsplan
22.2.1. Actieplan – vorderingen oktober 2018
22.2.2. Goed Bestuur
Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de voorzitter
24.
Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege
generaal/penningmeester

de

secretaris

29.
30.

Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het dagelijks bestuur
Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het secretariaat
11.1
Aankoop materiaalopvolgingssysteem
11.2
Organisatie van een wedstrijd in de reddingssport
11.3
Verhoging verkoopprijs redderskledij
Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de provinciale commissies
27.1.
Antwerpen
27.2.
Limburg
27.3.
Oost-Vlaanderen
27.4.
Vlaams-Brabant
27.5.
West-Vlaanderen
Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de permanente commissies
28.1.
Opleidingscommissie
28.2.
Sportcommissie
Diversen
Afsluiting

9.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 18 JULI 2018

27.

28.

Het verslag van de vorige vergadering wordt weergeven in APPENDIX 01. Er zijn geen
opmerkingen.
Het verslag wordt (U: 9) goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
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10.

OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN DE VORIGE RAAD VAN BESTUUR
6.1 Opvolging taken van de voorzitter
Geen lopende taken + goedkeuring agenda.
6.2 Opvolging taken van Raad van Bestuur
Er wordt duidelijkheid geschept over de procedure van meldingen naar personeel indien
die een professionele fout maakt. Men dit enkel via aangetekend schrijven bekrachtigen.
Dit moet gebeuren binnen de 3 dagen nadat de fout gebeurd is. Indien dit na de periode
van 3 dagen gebeurt, is dit niet rechtsgeldig en heeft dit geen enkele waarde meer. Dit
houdt in dat dit aangetekend schrijven moet gebeuren door het DB of de AD en niet kan
gebeuren via de RvB vergaderingen.


Actieplan 2018:
.
Geen verder op te volgen taken.
6.3 Goed Bestuur:
Deze zullen later in het verslag uitvoerig besproken worden ( zie punt 7.2.1)


Personeel:

Geen verder op te volgen taken.
6.4 Opvolging taken secretariaat

7

OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur is niet samen gekomen omwille van de afwezigheid van de
voorzitter door zijn internationale job.

15.1 Kalender 2018

Raad van Bestuur
De planning voor de volgende vergaderingen van de raad van bestuur worden
besproken en vastgelegd. De donderdagavonden worden gekozen als voorkeursdag.
Volgende data staan reeds gepland:






Donderdag: 24 januari 2019 om 20u te Kessel-Lo
Donderdag: 7 maar 2019 om 20u te Gent (exacte locatie nog te bepalen)
Donderdag: 6 juni 2019 om 20u te Antwerpen (Belgiëlei)
Donderdag 29 augustus 2019 om 20u te Kessel-Lo
Donderdag 7 november 2019 om 20u te Beersel (exacte locatie nog te bepalen)
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Op 30 mei 2019 vindt de ‘Dag v/d Redder’ plaats. Het betreft hier een samenwerking
tussen Sportoase en RedFed waarbij Sportoase de hoofdsponsor is in het verhaal.
Vorig jaar kregen alle redders een kleine attentie zoals fluitje, gadget. Dit jaar moet het
grootser aangepakt worden. Het doel is om een gemeenschap te creëren waarbij een
brief wordt uitgestuurd naar alle zwembaden waarin het doel wordt uitgelegd alsook de
richtlijnen.
Een mogelijkheid is om hen uit te nodigen om via een filmpje (ongeveer 1’) hun team
voor te stellen en duidelijk te maken hoe zij hun taak als redder zien. Een taak
(bijvoorbeeld onder de vorm van een simulatie) zal uitgedacht worden door RedFed
waarbij de zwembaden vrij zijn om deze taak naar eigen believen in te vullen. Doel is
dus om naar voor te brengen hoe zij (elk zwembad voor zich) de taak van redder zien.
De focus zou liggen op de Sportoase-zwembaden (aangezien zij dit initiatief tot stand
hebben gebracht) waarbij andere zwembaden de mogelijkheid hebben om mee in te
stappen in het verhaal. Doel en focus is om de 15-tal Sportoase-zwembaden in the
picture te krijgen. Alle promotie en communicatie die zal gebeuren, zal wel in
samenwerking zijn van sportoase. Alle zwembaden die lid zijn van RedFed ontvangen
het informatiepakket om te mogen deelnemen maar zullen hier zeker niet in “gepusht”
worden om deel te nemen. Ze zijn vrij om te bepalen of zij mee op de kar springen.
David zal de (start)organisatie en de eerste communicatie rond dit event op zich
nemen. In januari zal hij samenzitten met Kim van Sportoase om een eerste keer te
kijken hoe dit alles zou kunnen verlopen. Daarnaast zal ook bij Kim nagevraagd worden
in welke mate zij het zien zitten om ook het ISB en SV hierin te betrekken. Er zal vanuit
RedFed sowieso gecommuniceerd worden met het ISB en Sport Vlaanderen zodat zij
op de hoogte zijn.
Over wat er op de dag zelf zal gebeuren, is er nog geen consensus. Deze dag zou
georganiseerd kunnen worden als een symposium waarbij van ’s morgensvroeg
iedereen uitgenodigd wordt voor koekjes en koffie met eventueel gastsprekers.
Vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Dag v/d Trainer.
Eventueel kan een werkgroep opgericht worden. RedFed zal onderzoeken of de clubs
kunnen ingeschakeld worden en aanwezig kunnen zijn met een activiteit.
Sport:



Het Europees Kampioenschap Lifesaving zal plaatsvinden van 17 september
2019 t.e.m. 1 oktober 2019 in Riccione (Italië). EK: 17/9 – 1/10 (IT). Er kan enkel
ingeschreven worden via Organet vanaf januari 2019.
Het Wereldkampioenschap Lifesaving zal plaatsvinden van 14 september 2020
t.e.m. 2 oktober 2020 eveneens in Riccione (Italië).

Algemene vergadering
De algemene vergadering staat gepland op zaterdag 23 maart 2019 om 9u30.
De locatie staat nog niet vast maar zal doorgaan in regio Mechelen, Leuven, SintTruiden.
15.2 Beleidsplan 2018
Actieplan – vorderingen oktober/november 2018
De raad van bestuur merkt op dat er toch nog een aantal zaken rood gekleurd zijn.
We zullen met het secretariaat dit nakijken en updaten indien mogelijk.
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15.2.1




16

6

Goed Bestuur

Volgens Marc Verhoeven (Sport Vlaanderen) scoorde RedFed 63% op goed
bestuur. Dit is veel minder dan RedFed voor ogen had aangezien er uitgegaan
werd van 83%. Philippe zal dit dus navragen bij Marc Verhoeven hoe dit komt
en waar deze 63% precies vandaan komt. Er wordt wel besloten dat dit cijfer de
volgende jaren zeker moet stijgen!
Er is een link met zelfevaluatie die ingevuld moet worden door alle leden van de
raad van bestuur. Deze link werd vanuit het VSF naar Philippe uitgestuurd
waardoor hij deze link kan en zal delen met alle bestuursleden. Iedereen dient
deze zo spoedig mogelijk in te vullen zodat deze zo snel mogelijk geüpload kan
worden.De raad van bestuur heeft besloten deze update uit te voeren zodat
alles in orde is tegen de volgende evaluatie die plaatsvindt in juni 2019.

RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE VOORZITTER
16.1 Geen rapporten van voorzitter.

17

RAPPORT EN VOORSTELLEN
PENNINGMEESTER

VAN

DE

SECRETARIS

GENERAAL

/

17.1 Financiële:
Financieel overzicht wordt besproken en weergegeven in APPENDIX 02
Laatste stand van zaken werd gemaakt op donderdag 6 december. Er dienen nog
(grote) facturen betaald te worden waaronder een nieuwe bestelling van cursussen
t.w.v. +/- 9000 euro), lonen en afrekening RSZ (+/- 22.000 euro).
Het WK van Australië is al een deel betaald (voorschotten van 15.000 euro) maar moet
hier ook nog in verrekend worden.
Prognose die gesteld wordt voor het einde van 2018 is dat RedFed +/- rond 40.000
– 48.000 positief zal eindigen.We moeten als Federatie wel alert blijven, want vanaf
volgend jaar (2019) zal RedFed minder subsidies ontvangen en het jaar nadien
(2020) nog minder. Hier moet dus wel rekening gehouden mee worden.
Uit het bilateraal gesprek met Marc Verhoeven van Sport Vlaanderen waar Wijnand
en David op aanwezig waren kwam volgende zaken naar voor:



RedFed krijgt basissubsidies van 60.000 euro die vast staan.
RedFed is afhankelijk van de andere federaties aangezien de pot hetzelfde blijft.
Indien iedereen verbeterd is er geen sprake van het ontvangen van meer
subsidies.
 Voor goed bestuur heeft RedFed 25.500 euro subsidies ontvangen. Dit is meer
dan normaal omwille van het feit dat andere federaties ook geen 100% score
gehaald hebben.
Conclusies: RedFed heeft voor 2018 (betaald in 2019): €148500 (50% Oud
decreet) + € 96000 (50% Nieuwe decreet) = € 244500 subsidies ontvangen.
 2019: 25% volgens oud decreet en 75% volgens nieuw decreet.
 Omwille van het ledenaantal van RedFed is er sprake van weinig groeimarge op
veel van de punten.
Belangrijk is om te focussen op de 192.000 euro, tegen 2020.
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Omwille van het nieuwe decreet zal RedFed droppen met 100.000 euro qua ontvangen subsidies (€
297000  € 192000).
Er gaat naar schatting dit jaar (2018) +/-240.000 euro naar lonen. Hierbij is nog een deel betaling van
een 4de personeelslid. Voorlopig kunnen we met 3 VTE’s verder maar RedFed moet wel gaan
optimaliseren. Concreet betekent dit dus ook dat RedFed onmogelijk een 4de kracht kan aanstellen:
dit is financieel onhaalbaar! Dit zou te veel kosten in vergelijking met wat het zou opbrengen qua
subsidies.
Conclusie: de RvB schat in met een positief saldo van +/- 50.000 euro te eindigen.
In het verlengde van de discussie van financiën

wordt volgende probleem besproken:

- Indien sprake is van misbruik of laksheid van materiaal beheer door docent(en), zoekt de RvB een
systeem waarbij de docent verantwoordelijk kan gesteld worden en mogelijks voor de kosten moeten
betalen.
Dit geldt enkel voor (dure) materialen die duurzaam zijn zoals MTV’s, poppen, ... en dus niet over
pocketmasks, klevers van AED waarvan de levensduur (zeer) beperkt is.
Soms gebeurt het dat docenten de flessen bij zich houden of deze niet tijdig worden teruggebracht.
Hierdoor blijven deze zuurstofflessen soms langdurig onnodig liggen wat leidt tot extra kosten
omwille van het staangeld dat betaald moet worden.
Voorstel is om eventueel te werken met een charter naar de docenten toe. Indien er dus sprake is
van misbruik of te laks omgaan met materiaal en zuurstof: docenten zelf bekostigen van kosten. Dit
zou gecommuniceerd via een brief naar alle docenten.
Binnen het bestuur kwam een voorstel om eventueel te werken met duikflessen?
De voorzitter heeft opgemerkt dat dit voorlopig niet aan de orde is en deze voorstellen moeten komen
vanuit PO. Voorlopig blijven we dus met zuurstof werken. Wel moet er duidelijk gemaakt worden dat
als er te hoge kosten zijn omwille van nalatigheid van de docent, deze zullen worden doorgerekend
naar de docent(en) in kwestie.
Er wordt vanuit de RvB besloten dat docenten op voorhand moeten aankondigen wanneer ze
materiaal komen ophalen of terugbrengen. Dit moet minstens 5 werkdagen op voorhand
aangevraagd worden.
Karel zal hiervoor een nog een brief opmaken en vanuit RedFed laten uitsturen. Dit wordt ook
gecommuniceerd naar Sport Vlaanderen.
Er wordt bekeken om terug een waarborg te vragen bij het uitlenen van materiaal. Dit wordt
besproken met de andere partners; Dit zal ten gepaste tijden gecommuniceerd worden.
Karel L. vroeg om een paar volledige sets te hebben die enkel gebruikt worden voor bijvoorbeeld
(her)examens. Er is nog geen consensus binnen de RvB hierover.

De Raad van Bestuur heeft het document ontvangen en heeft geen bijkomende vragen.
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RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET DAGELIJKS BESTUUR
Geen rapporten en voorstellen vanwege het D.B.

19

RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET SECRETARIAAT
19.1 Aankoop materiaalopvolging
Het projectformulier voor het aanschaffen van een nieuw materiaalopvolgingssysteem
wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
Katleen stelt voor om een nieuw materiaalopvolgingssysteem aan te kopen waarbij de
barcode op elk materiaal geplaatst wordt zodat er een beter overzicht kan gehouden
worden van wie welk materiaal heeft en waar dit materiaal zich bevindt.
Dit systeem laat toe om in te plannen welke cursussen/bijscholingen er nog allemaal
materiaal kunnen uitlenen.De prijs is terug te vinden in APPENDIX 03.
Het voorstel krijgt volgende stemmen: 5x nee en 4x ja waardoor het voorstel niet
goedgekeurd is. De raad van bestuur vraagt om eerst om het opvolgsysteem van
Pascal (excel-bestand) te gebruiken en te kijken hoe dat verloopt. Daarna kan er
opnieuw geëvalueerd worden. De RvB wil eerst een systeem waarbij nazicht van
materiaal beter gebeurt. Bart stelt voor om het systeem dat zij hanteren vanuit hun
provincie, door te sturen naar RedFed en te kijken of dit eventueel kan werken.
Er wordt ook vermeld door Luc dat er 3 zuurstofflessen nog steeds onvindbaar zijn
(sinds 2017). Raad van bestuur beslist om deze gewoon te betalen aangezien RedFed
hier anders nog steeds staangeld moet voor betalen en de factuur hierdoor maar blijft
oplopen.
19.2 Organisatie van een wedstrijd in de reddingssport
Het projectformulier voor het organiseren van een wedstrijd in de reddingsport wordt
voorgelegd aan de RvB:
In het verleden kregen organisaties enkel medailles twv 125 euro en de officials
vergoed.
In 2015 is er op de AV een voorstel gedaan om de clubs meer te ondersteunen. Om de
financiële last minder bij RedFed te leggen en het systeem iets eerlijker te maken (club
doet veel, krijgt veel, club doet minder krijgt minder) werd er een nieuw voorstel
opgemaakt door de STC en dat werd door de VSC van 17/09/2018 goedgekeurd. Het
voorstel om maximale kost van 12.500 euro naar 10.500 euro te brengen wordt door
de raad van bestuur goedgekeurd waarbij RvB akkoord gaat om het voorstel voor te
leggen aan de AV.
19.3 Verhoging verkoopsprijs redderskledij
Het projectformulier voor een verhoging van de verkoopsprijs van de redderskledij wordt
voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

De raad van bestuur gaat dan ook akkoord voor het verhogen van de verkoopsprijs van
redderskledij.
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De prijs van een t-shirt gaat van 22,50 euro naar 25 euro en deze van een short van 28
naar 30 euro. Hierbij wordt ook de 10% korting afgeschaft voor iedereen ongeacht welke
aankoophoeveelheid.
Omwille van de indexering, wordt besloten dit voorstel te laten ingaan vanaf 1 januari 2019.
Dit zal ook naar iedereen gecommuniceerd worden.
De Raad van Bestuur gaat daarom ook unaniem (U: 9) akkoord met het ingediend
projectformulier.
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RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIES
20.1 Antwerpen
Patrick Lambregts, voorzitter provinciale commissie Antwerpen, is afwezig. Op
woensdag 19 december 2018 is er een provinciale vergadering gepland. Het bestuur
valt op dat dit samenvalt met een infomoment voor de clubs dat georganiseerd wordt
door RedFed.
20.2 Limburg
Kris Thys, voorzitter provinciale commissie Limburg, is verontschuldigd.
20.3 Oost-Vlaanderen
Jonatan Helpers, voorzitter provinciale commissie Oost-Vlaanderen, is
verontschuldigd.
20.4 Vlaams-Brabant
Ann Saelens, voorzitter provinciale commissie Vlaams-Brabant, is verontschuldigd.
20.5 West-Vlaanderen

Bart Dejonghe, voorzitter provinciale commissie West-Vlaanderen, deelt mee dat er
een vergadering heeft plaatsgevonden op dinsdag 23 oktober 2018 waar de cijfers en
de voorbereiding van het provinciaal kampioenschap werden besproken.
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RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PERMANENTE COMMISSIES
21.1 Opleidingscommissie
Er heeft een vergadering van de opleidingscommissie plaatsgevonden op 11/12/’18.
Het verslag van de vergadering wordt weergegeven in APPENDIX 04.
Karel Logghe, voorzitter Opleidingscommissie, meldt het volgende:








VDAB en Agilitis werden kort toegelicht
Voorstel voor opleiding Hoger Redder in secundair (enkel binnen sportrichting)
RedFed versterkt zijn samenwerking met Sportoase.
Mogelijkheden van BEH in secundaire scholen
Richtlijnen examen Hoger Redder (enkel van SV) + duidingsreglement aan
deelnemers m.a.w. de deelnemers krijgen geen uitgebreid examenreglement
niet meer
Vraagstelling om vanaf 2020 FILCOW, BK,IRB, ... te laten plaatsvinden in
Blankenberge. De RvB gaat hiermee unaniem akkoord.
Materiaal aanschaffen? Karel gaat ervan uit dat er toch 4-tal sets aangekocht
zullen moeten worden m.a.w. 4 MTV-koffers en 2 sets van 4 poppen. Bestuur
zegt dat afhankelijk van het budget dat over is, dit eventueel wel mogelijk is. De
defenitieve cijfers van de boekhouding zijn dinsdag 18 december 2018 binnen
en dan zal er gekeken worden of hier nog budget is voor het aankopen van
materiaal voor sport en opleiding. Het dagelijks bestuur neemt een beslissing
voor het einde van dit jaar (2018).

21.2 Sportcommissie
Er heeft een vergadering van de sportcommissie plaatsgevonden op maandag 17
september 2018.
Wim Nuyens, voorzitter Sportcommissie, meldt het volgende:






Vergoeding PK werden besproken en het voorstel werd goedgekeurd door de
VSC. Dit moet nu terug naar de AV voor goedkeuring.
Ploegsamenstelling ILS regels veranderen: per onderdeel wilt men 2 mensen
(er kunnen dus tot in totaal 24 personen gaan naar een wedstrijd).
Vanaf EK in Italië 2019 zou dit nieuwe systeem ingevoegd worden.
Wim merkt op dat dit nadelig voor België nationale ploeg omdat we op dit
moment op polyvalente atleten inzetten. De vraag is nu moeten we onze
selectieprotocollen ook anders maken en specialiseren. Dit zou ook de kosten
voor deelnames aan EK en WK verhogen.
Dit nieuwe wedstrijdsysteem is in principe goedgekeurd maar men ging zich nog
buigen over de praktische uitwerking. De RvB merkt op dat voor kleinere landen
dit systeem nadelig is.
Wim legt uit dat ILSE ook werkt aan de “Olympic dream”: mixed-event (2 v – 2
m) en 1 event
Er zou een verkorte versie van Oceanman komen. Hier wordt een werkgroep
voor samengesteld binnen ILS.
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Vanaf volgend jaar volgen de eerste test-cases gedaan, maar de introductie
hiervan zou pas voor in 2028 zijn.
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DIVERSEN
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WK Lifesaving 2020 zal doorgaan van 14 september 2020 t.e.m. 2 oktober
2020. Dit zal plaatsvinden in Riccione (Italië) waarbij ze alle 5 onderdelen willen
doen.
Voor EK (in Italië 2019) zullen niet alle onderdelen aan bod komen
o Wim en Karel vragen aan de RvB of zij net zoals het EK2017 een EK IRB
mogen organiseren in België.
 Kosten navragen leveranciers ZODAC.
 Kijken naar samenwerking met Blankenberge en gebruik van boten,
redders en locatie.
World Games van 2021 in Birmingham – Alabama (USA):
- België moet nu al goede punten halen op EK Italië (aangezien enkel 10 beste
landen mee mogen maar moeilijk voor ons om te halen)
Wereldkampioenschap 2022 zal plaatsvinden in Marokko.
World congres on drowning prevention zal plaatsvinden in oktober 2019 in ZuidAfrika; 2021: Sri Lanka en 2023: Marokko
Nabeschouwing op het WK Lifesaving 2018 in Australië:
o Selectie is niet vlekkeloos verlopen. Atleet kreeg geen inspraak om zich
al dan niet te kunnen verdedigen of beargumenteren. Het kan dat atleet
niet geselecteerd wordt maar de RvB erkent dat er betere communicatie
en argumentatie naar de atleten moet gebeuren.
o Er wordt een bevraging opgesteld om de atleten hun mening te weten.
Opleiding betreffende cursusinhoud trainer B: stramien van 188 uur is
goedgekeurd, cursus startend vanaf 2019
Cursus Instructeur B: zo goed als klaar  eerste opleiding start op zaterdag
16 februari 2019.
Akkoord om Nederlandstalige atleten een vragenlijst van Wijnand (4
puntenschaal) te laten invullen

Datum volgende vergadering: donderdag 24 januari 2019 om 20u (Kessel-Lo)

AFSLUITING
De vergadering wordt afgesloten om 23u20.

Philippe Raes
Voorzitter

De volgende vergadering staat gepland op:
Donderdag 24 januari 2019 om 20u in Kessel-Lo.

David Schoukens
Verslaggever
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OVERZICHT TAAKVERDELING TEGEN DE VOLGENDE RAAD VAN BESTUUR:


Goed Bestuur:
 DB en Secretariaat kijken na of er scores veranderen tov de vorige meting



Personeel:
 Wijnand stuurt de enquête naar de atleten



Aankoop didactisch materiaal:
DB kijkt na wat financieel kan. Karel en Wim stellen een voorstel tot aankoop op.
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