
Fortis : BE85 0015 2032 0406 www.pbz-vlb.be info@pbz-vlb.be 

 Secretariaat: Sylvia Kestens 

 �  Heideblokstraat 13, 3380 Bunsbeek 

 �   016 77 13 08 

 �   skestens@pbz-vlb.be 

 

Notulen Jaarvergadering 4 februari ‘17 te Heverlee 
 

Aanwezig voor het Bestuur:  A. De Wit, S. Kestens, V. Matheussen, N. Ricquier, W. Stevens, R. Van 

den Broeck, T. Van Dijck 

Uitgenodigd: M. Van de Voorde, J. Cocquyt, B. Forsyth, P. Buvé  

Vertegenwoordigde clubs: AEGIR, ATLZ, BEST, DDAT, DIZV, DWT, KAZS, KLSVZ, KVZP, Laqua, LOR, 

RZLA, SCH, SCSG, SCWR, SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, ZCK, ZCT, ZORO 

Afwezige clubs: AART, SCHAR, ZIOS, ZGG 

 

Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens  

1. Onthaal en registratie van de gemandateerde clubafgevaardigden vanaf 9u30.  

2. Naamafroeping van de clubs  

3. Openingswoord door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur en overlopen van de agenda 

4. Opmerkingen bij/goedkeuring notulen Jaarvergadering van 20 februari 2016  

De afgevaardigde voor BEST merkt op dat ze ten onrechte niet vermeld staan bij de 

aanwezigen.  

De afgevaardigde voor Halle merkt op dat voor hen ook zo is, ze werden vertegenwoordigd 

door een andere club.  

Vervolgens worden de notulen van de jaarvergadering van 20 februari 2016 eenparig 

goedgekeurd. 

5. Bespreking en goedkeuring jaarverslag 2016  

Wim overloopt het jaarverslag en staat stil bij de evolutie van het leden aantal. Hij geeft een 

overzicht van de georganiseerde activiteiten en vertegenwoordiging in diverse 

commissies/organen.  Onze provincie verzorgde meerdere TAK-2 opleidingen.  

We kijken fier terug op de verschillende homologaties in 2016 en bedanken de clubs die de 

organisaties van wedstrijden voor hun rekening namen. 

Uit de vergadering komt een vraag om de TAK-opleidingen bij voorkeur niet in of aansluitend 

op een vakantieperiode te organiseren. Het bestuur tracht daar rekening mee te houden.  

Het jaarverslag van 2016 wordt eenparig goedgekeurd. 
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6. Financieel verslag en begroting:  

• Ria overloopt de voornaamste posten op de jaarrekening (resultatenrekening + balans) 

en geeft ook toelichting bij de begroting voor 2017 

• Goedkeuring financieel verslag 2016  

De secretariaatskosten, te weten uitgaven voor bestuursvergaderingen, opleidingen 

officials, website, … lagen hoger dan begroot. De uitgaven voor provinciale 

kampioenschappen ligt beduidend lager dan begroot. Enerzijds omdat we de 

medailles goedkoper konden aankopen anderzijds is er een verschuiving in de post 

trofeeën, beste prestaties (o.w.v. uitgekeerde geldprijzen).  

De afgevaardigde van WIOS vraagt om toelichting over de systematiek van de 

toekenning van de prestaties, meer bepaald naar synchro toe. Het bestuur geeft 

hierbij de toelichting dat de lijst met de in aanmerking genomen prestaties op 

voorhand aan de clubs bezorgd werd. Als hierover nog vragen zijn of eventuele 

suggesties, dan kan de afgevaardigde voor synchro ons die meedelen, de 

afgevaardigde wordt vrijblijvend uitgenodigd om de vergadering van het provinciaal 

bestuur bij te wonen.  

Uit de vergadering komt de opmerking dat het verschil met de begroting 2016 groot 

is. Dat klopt inderdaad, in de begroting voor 2017 hebben we daarmee ook rekening 

gehouden, t.t.z. hebben we die post lager begroot. 

Het financieel verslag van 2016 wordt eenparig goedgekeurd. 

• Goedkeuring begroting 2017 

De vergadering formuleert nog een vraag bij inkomsten, meer bepaald bij de post 

‘steun VZF’ ad 6.000 euro. Ria licht toe dat de begroting opgesteld werd in 

samenspraak met de VZF. Er werd een aanpassing gedaan in functie van de 

resultaten van 2016. Bij de uitgaven hebben we 2.500 euro uitgetrokken voor steun 

aan de sport, dit met oog op de organisatie van een wedstrijd in een 50m-bad. 

De begroting wordt eenparig goedgekeurd. 

• Rekeningnazicht voor 2016 via VZF 

De boekhouding verloopt via VZF, het rekeningnazicht gebeurt daardoor niet langer 

op provinciaal niveau, maar op VZF-niveau.  

 

 

7. ONTVANGEN FEEDBACK CVB na tussentijdse evaluatie 

Opfrissing van de drijfveren tot creëren van het nieuwe wedstrijdconcept. 

Overlopen van de uitgezette krijtlijnen.  

De systematiek van voorinschrijvingen mist het gewenste effect om diverse redenen. 

Bezetting van de wedstrijden was over het algemeen onder controle.  

Er is een vraag om de opgelegde programma’s aan te passen (geen 400m voor 9-10jarigen in 

een 4-banan bad), graag meerdere nummers op programma plaatsen; gestart met beperking 

2 starten per zwemmer, die beperking hebben we later opgeheven.  

Overweging om clubs van buiten de provincie toe te laten indien dit niet ten koste is van de 

clubs van onze provincie.  

Nico besluit dat we bij het opstellen van het programma voor de CVB-wedstrijden 2017-2018 

een maximale spreiding van de nummers zullen uitwerken.  

  



Fortis : BE85 0015 2032 0406 www.pbz-vlb.be info@pbz-vlb.be 

 

8. Deelnamevoorwaarden PK  

Een aantal clubs merken op dat het niet makkelijk is om alle opgelegde nummers te 

zwemmen. Nummers hoeven niet noodzakelijk op CVB-wedstrijden gezwommen te worden. 

Uit de vergadering komt de opmerking dat medaille-kandidaten zullen uitgesloten worden 

van deelname. Dat het niet logisch is om voor het PK strengere normen te hanteren dan voor 

V(J)K of BK. Uit de vergadering komt ook een voorstel om eventueel niet alle afstanden, wel 

alle stijlen op te leggen.  

Wim benadert het opzet : polyvalentie vooral bij de 11-14jarige zwemmers bevorderen en 

aantal blessures proberen te beperken. Zwemmers trachten te motiveren om aan de lange 

afstandsnummers deel te nemen. 

Als er input komt vanwege de trainerscommissie dan zal het bestuur daar graag rekening 

mee houden. De vergadering nodigt de afgevaardigde van de trainerscommissie (Tim) uit om 

de vergaderingen van het provinciaal bestuur bij te wonen. Hij kan daar zelf het standpunt 

voor de trainers komen verdedigen en eventueel feedback geven tot bijsturing.  

9. DEMO: RAPPORT DEELNAME PK 2017 

De vergadering was zeer positief over dit initiatief. Er kwam een vraag om het rapport zo 

mogelijk nog uit te breiden voor andere wedstrijden [BK / V(J)K] 

10. AANDACHTSPUNTEN SPORTSECRETARIS  

Wim verwijst naar de informatie die verspreid wordt via de website en via mail naar de clubs 

verzonden werden.  

Inschrijvingen met tussentijden zijn niet meer toegelaten.  

Gepaste kledij voor officials (witte kledij – official polo VZF) 

Gehoorbescherming : het provinciaal bestuur schenkt elke official 1 set oordopjes; nieuwe 

TAK-ers ontvangen na het theoretisch examen een set 

Reminder om de informatie in Assist en in Teammanager te synchroniseren (demo) 

Voorbehouden wedstrijden zijn niet meer toegelaten tussen het inzwemmen en de start van 

de wedstrijd. Advies om deze zwemmers bij voorkeur laten deel te nemen aan de PACO-

zwemfeesten. 

11. VLAREM  

Het bestuur wacht op het standpunt van het kabinet. Wordt vervolgd …  

12. Huur 50m-bad 

Gesprekken met Sint-Pieters-Woluwe zijn aan de gang, verlopen zeer moeizaam.  

Provinciaal bestuur overweegt de praktische organisatie uit te besteden aan een 

samenwerking tussen 2 clubs.  

13. INSCHRIJVINGEN MET 50-M TIJDEN  

Het bestuur heeft dit aangekaart tijdens het Interprovinciaal beraad. Clubs kunnen zelf 

initiatief nemen om een interpellatie in te dienen voor de Algemene Vergadering van 25/3 

(TZ neemt initiatief).  

14. BEVRAGING PROVINCIALE RECORDS  

Voorstel tot aanpassing; De vergadering gaat ermee akkoord dat de huidige records 

behouden blijven in de tabellen; In de toekomst zal er geen categorieverhoging meer 

genoteerd worden. Het record zal enkel nog in de eigen categorie genoteerd worden.  

15. INTERPELLATIES  

Door DIZV i.v.m. afschaffen van voorbehouden wedstrijden.  

Vrijheid voor de organiserende club, ter promotie van het competitiezwemmen, belangrijk 

om jonge zwemmers laten kennis te maken met het wedstrijdgebeuren. Advies om hiervoor 

een interpellatie in te dienen voor de Algemene Vergadering van 25/3 (Pascal Dom).  



Fortis : BE85 0015 2032 0406 www.pbz-vlb.be info@pbz-vlb.be 

 

16. RONDVRAAG  

LOR : vaststelling dat aantal leden, aantal competitiezwemmers daalt. Meerdere clubs 

hebben onvoldoende zwemwater ter beschikking. Aan te kaarten bij de overheid?  

SCZ : promoot de ‘Gouden Eend’ 

ZCK : probleem met Teammanager bij omschakeling naar office 365. Aanmaken word-

document lukt niet. Tip : probeer op te lossen door opnieuw te installeren. 

17. HULDIGING VERDIENSTELIJKE ZWEMMERS/ Uitdelen oordopjes voor officials 

Onze verdienstelijke zwemmers in 2016 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van 

een provinciaal record of het behalen van een Haai.  Dit jaar voorzagen we een premie voor 

zwemmers die geselecteerd werden voor EK/WK.  De lijst met de verdienstelijke zwemmers 

werd vooraf aan de clubs bezorgd met verzoek opmerkingen voorafgaand aan de 

vergadering te melden. 

18. Slotwoord door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur   

De voorzitter dankt iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan de vergadering.   

De slides van de presentatie zijn beschikbaar op de website. 

De voorzitter iedereen een behouden thuiskomst en sluit de vergadering.    

 

 

De verslaggever 

S. Kestens. 


