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Notulen Bestuursvergadering
Vergadering 

Aanwezig:  A. De Wit, J. Jacobs, S. Kestens, 
Uitgenodigd:  M. Demeester  
Afwezig met kennisgeving:  , J. Cocquyt (U)
Afwezig: Babette Forsyth (U), I. Stuyck (U)
 
  
Vergadering onder voorzitterschap van 

 
 

1.   Notulen vorige vergadering 
���� De notulen van de vergadering van 
 

 
2.   Secretariaat 

� Briefwisseling: 
• 13/08: Mail van district Hainaut

van 30/09 
• 19/08 – Mail van PB Antwerpen met opmerking over vervanging bij forfaits bij een 

interdistrictenkampioenschap => punt aangenomen.
• 21/08 – Mail van VZF met nieuwsflash rond synchrozwemmen
• 21/08 – Mail van VZF met nieuwsflash rond waterpolo
• 24/08 – Mail van Stichting Vlaamse Schoolsport met vraag naar officials voor het 

provinciaal scholenkampioenschap op woensdag 30 januari 2013 te Strombeek
13u00 tot 16u00.  Kandidaten?

• 25/08 – Mail van ZO met melding dat zij een nieuw bestuur heeft:
Haudenhuyse  els.van.haudenhuyse@telenet.be
guido.famaey@telenet.be

     Tevens voeren zij een naamsverandering door en komen vanaf 1/09 uit als ZORO, een 
     samenvloeiing van ZO en SCWR.
• 25/08 – Mail van ZCT, ook zij hebben een nieuw bestuur:

veerle.schreurs@telenet.be
                    Sportsecretaris: Rita Peeters

• 28/08 – Mail van VZF met notulen van VSB Synchrozwemmen dd. 20/08
• SABAM: WIOS kreeg Sabam

(opgemerkt door affiche). Volgens de controleur moet bij gebruik muziek “niet binnen 
familiaal verband” steeds
om dit eens te bekijken

• 28/08 – Mail van VZF met nieuwsflash rond synchro
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S. Kestens, V. Matheussen, F. Mordijck , W. Stevens

J. Cocquyt (U), L. Ulenaers (U), M. Van De Voorde (U)
. Stuyck (U) 

Vergadering onder voorzitterschap van Felix Mordijck, voorzitter. 

De notulen van de vergadering van 7 augustus 2012 worden goedgekeurd.

13/08: Mail van district Hainaut met uitnodiging en reglement interdistrictenkampioenschap 

Mail van PB Antwerpen met opmerking over vervanging bij forfaits bij een 
interdistrictenkampioenschap => punt aangenomen. 

Mail van VZF met nieuwsflash rond synchrozwemmen 
Mail van VZF met nieuwsflash rond waterpolo 
Mail van Stichting Vlaamse Schoolsport met vraag naar officials voor het 

provinciaal scholenkampioenschap op woensdag 30 januari 2013 te Strombeek
Kandidaten? 

Mail van ZO met melding dat zij een nieuw bestuur heeft:  
els.van.haudenhuyse@telenet.be; secretaris: Guido Famaey 

y@telenet.be; sportsecretaris: Sandra Vandenplas s_vandenplas@hotmail.com
Tevens voeren zij een naamsverandering door en komen vanaf 1/09 uit als ZORO, een 
samenvloeiing van ZO en SCWR. 

van ZCT, ook zij hebben een nieuw bestuur: voorzitter: Veerle Matheussen 
veerle.schreurs@telenet.be; secretaris: Annemie Godts annemie.godts@gmail.com
Sportsecretaris: Rita Peeters rita.peeters31@telenet.be 

Mail van VZF met notulen van VSB Synchrozwemmen dd. 20/08
SABAM: WIOS kreeg Sabam controle tijdens een open training voor nieuwe leden 

door affiche). Volgens de controleur moet bij gebruik muziek “niet binnen 
familiaal verband” steeds worden betaald, dus ook tijdens iedere training.  
om dit eens te bekijken (Els) 

Mail van VZF met nieuwsflash rond synchro 

info@pbz-vlb.be 
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BRABANT        

W. Stevens, T. Van Dijck 

M. Van De Voorde (U) 

goedgekeurd. 

met uitnodiging en reglement interdistrictenkampioenschap 

Mail van PB Antwerpen met opmerking over vervanging bij forfaits bij een 

Mail van Stichting Vlaamse Schoolsport met vraag naar officials voor het 
provinciaal scholenkampioenschap op woensdag 30 januari 2013 te Strombeek-Bever van 

  voorzitter: Els Van 
ecretaris: Guido Famaey 

s_vandenplas@hotmail.com 
Tevens voeren zij een naamsverandering door en komen vanaf 1/09 uit als ZORO, een  

voorzitter: Veerle Matheussen 
annemie.godts@gmail.com;  

Mail van VZF met notulen van VSB Synchrozwemmen dd. 20/08 
controle tijdens een open training voor nieuwe leden 

door affiche). Volgens de controleur moet bij gebruik muziek “niet binnen 
dus ook tijdens iedere training.  Vraag aan VZF 
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• 30/08 – Mail van BEST, zij hebben een nieuwe secretaris: Leny Van Rooij 
secretariaat@zwemclub-aegir.be 

• 04/09 – Mailing van KBZB met uitnodiging voor BK schoonspringen 
• 04/09 – Mail van Kristof Geeraerts (STT) met enkele vragen rond 

interdistrictenkampioenschap, vooral rond timing van het kampioenschap.  => doordat BK 
doorging op 1 mei, moest het interdistrictenkampioenschap een andere datum zoeken. Om 
geen concurrentie te moeten aangaan met andere (grote) wedstrijden, werd de wedstrijd 
verplaatst naar eind september. De zwemmers zijn dan in volle opbouw, maar die 
“handicap” is voor iedereen van toepassing. Vanaf 2013 gaat de wedstrijd trouwens 
opnieuw door op 1 mei. 

• 09/09 – Mail van BEST: hun Speedo-cup Leuven wordt op vraag van Stad Leuven 
verplaatst van zondag 5 mei naar zaterdag 4 mei 2013. Kernjury is verwittigd en OK. 

• 13/09 – Mail van VZF met notulen van VOC Zwemmen 03/05 en 07/06 
• 15/09 – Mail van LSVZ met melding dat hun wedstrijd van 23/09 niet zal doorgaan wegens 

te weinig deelnemende clubs en officials. 
• 17/09 – Mail van VZF met notulen van VSB zwemmen dd. 10/05/2012 en 21/06/2012. Te 

onthouden: bij inzwemmen letten op maximum aantal zwemmers in functie van de 
beschikbare wateroppervlakte. Veelal in twee sessies inzwemmen!  Ook het aantal 
toezichters/redders ligt vast in functie van Vlarem2! 

• Vraag van provincie Vlaams Brabant om alle clubafgevaardigden bij elke wedstrijd toe te 
laten op juryvergadering: het VSB oordeelt dat een clubafgevaardigde enkel op de 
juryvergadering dient aanwezig te zijn op vraag van de kamprechter. 

• 18/09 – Mailing van KBZB met info rond BK 25m te Gent 
• 21/09 – Mailing van KBZB met aangepaste uitnodiging van BK 25m te Gent 
• 21/09 – Mail van PB Limburg met bericht dat zij niet zullen deelnemen aan 

interdistrictenkampioenschap van 30/09 
• 24/09 – Mail van VZF met notulen van VSB Open Water dd. 22/09 
• 26/09 – Mail van VZF met aangepaste notulen van VSB Open Water dd. 22/09 
• 26/09 – Mail van AZS met vraag naar deelnamevoorwaarden Vlaamse Jeugd 2013. Zijn er 

verplichte nummers die op voorhand moeten gezwommen worden?  Bij VZF info 
opgevraagd en is uiteindelijk op haar site verschenen: men dient de limiettijd behaald te 
hebben voor het nummer waarvoor men ingeschreven word. Deze limieten moeten vooraf 
behaald worden tussen 01/01/2012 en 31/12/2012. 

     °02: moeten een wedstrijd 400m of 800m vrije s lag gezwommen hebben 
     °01: moeten een wedstrijd 800m vrije slag gezw ommen hebben 
     °00: moeten een wedstrijd 800m of 1500m vrije slag gezwommen hebben 
     Het volstaat dat de zwemmers op een officiële wedstrijd, 400m of 800m vrije slag, hebben  
     gezwommen en met een officiële tijd in de uitslag vermeld worden. 
     °99: geen bijkomende voorwaarden waaraan volda an moet worden. 
     De wedstrijden waarop de limiettijden werden behaald, moeten gezwommen zijn in een 25 
     of 50m bad, tussen 01/01/2012 en 31/12/2012 
• 28/09 – Mail van VZF met notulen van SB waterpolo dd. 11/09 en van de jaarvergadering 
     synchroonzwemmen dd. 22/09. 
• 28/09 – Mail van VZF met aangepaste notulen van jaarvergadering synchroonzwemmen 

dd. 22/09 
• 01/10 – Mail van VZF met notulen van Raad van Bestuur dd. 25/07 
• 02/10 – Mailing van KBZB met link naar FINA’s aquatics World magazine. 

 
3.   Sportsecretariaat 

� Ontvangen voorprogramma’s: 
Club Datum Omschrijving Inzwemmen 

LSVZ 25/11/12 LSVZ - 400 meter 13u00 

WLW 2/12/12 WLW - Open 13u00 

PBR 1/11/12 PK - Lange afstand 8u30 

PBR 1/11/12 PK - Lange afstand 13u30 

PBR 4/11/12 PK - Lange afstand 8u30 
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Club Datum Omschrijving Inzwemmen 
PBR 4/11/12 PK - Lange afstand 13u30 

ZIOS 25/11/12 ZIOS - Open 13u00 

BEST 18/11/12 BEST - Memorial Rik Vandenbosch 13u00 

ZCK 18/11/12 ZCK - Schaal Noord-Brabant 13u00 

ZCT 23/12/12 ZCT Kerstprijs 8u00 

ZCT 23/12/12 ZCT Kerstprijs 13u00 

BEST 29/12/12 BEST - Laatste kans 17u00 

 
� Ontvangen uitslagen: 

Club Datum Omschrijving Wijze 
SCSG 16/09/12 Wedstrijd te Strombeek Topswim-email 

DIZV 23/09/12 Wedstrijd te Dilbeek Topswim-email 

DDAT 30/09/12 Wedstrijd te Ternat Topswim-email 

PBR 30/09/12 Wedstrijd te Doornik Topswim-email 

KVZP 30/09/12 Wedstrijd te Jodoigne Uitslag 

 
� Volgende zwemmers behaalden een loodsvisje: 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 
De Wolf Silke DDAT /231/98 RG 1.14.37 30/09/12 

Vincke Toon DDAT /247/00 200 WS 2.51.67 23/09/12 

Dhaenens Emma DDAT /308/99 200 WS 2.42.25 30/09/12 

Peeters Nane ZCK  /255/00 200 WS 2.56.73 23/09/12 

 
� Volgende zwemmers behaalden een Haai:  

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 
Vincke Warre DDAT /207/98 200m VS 2.07.63 23/09/12 

Verbruggen Laura DIZV /289/99 50m SS 0.37.17 23/09/12 

Verdoodt Alexis SCSG  /369/9 100m SS 1.14.36 30/09/12 

Maerivoet Ruben SCSG /497/00 100m SS 1.10.57 16/09/12 

 
� Volgende zwemmers behaalden een provinciaal record : 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum Leeftijd 
Raf Vandevelde STT  /089/93 400m WS 04.21.35 31/07/2012 19 

 
Wij wensen de zwemmers en trainers van harte proficiat met de behaalde resultaten. 
 

 
5.  Provinciaal Kampioenschap 

� Medailles en schildjes zijn besteld en worden weldra geleverd. 
� Kernjury is opgeroepen, samenstelling volgt. 
� Inschrijvingen van de clubs zijn binnen maar bevatten toch wel wat fouten (limiet niet bereikt, tijd te 

oud…) 
 

 
6.  Sportsecretariaat 

� BEST meldt dat hun Speedo-cup op vraag van Stad Leuven wordt verplaatst van zondag 5 mei naar 
zaterdag 4 mei 2013. Kernjury is verwittigd en OK. 

� Wanneer een club een foute tijd opmerkt na een wedstrijd, gelieve dit dan ook te laten weten aan de 
provincie (Tony), zodat ook wij onze database van tijden juist kunnen bijhouden.  
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7.  Interdistricten 
� Dank aan de geselecteerde zwemmers voor hun inzet.  De selectie haalde een erg mooi resultaat.  

We willen volgend jaar nog met de sterkst mogelijke ploeg gaan maar niemand is verplicht.  
Afzeggen houdt geen sanctie in. Ons reglement zal in die zin aangepast worden. 

 
 
8.  Splash 

� Na het stopzetten van het Swimgateproject start de VZF Vanaf het seizoen 2012-2013 met het 
SPLASH-wedstrijdprogramma.   In eerste instantie zal dit programma nog parallel lopen met het 
huidige TopSwim-programma.  Vanaf 01/01/2013 zal er enkel nog gewerkt kunnen worden met  

     SPLASH. 
� Er zal een scholing georganiseerd worden op woensdag 21/11 en 28/11 (2 afzonderlijke sessies) 

vanaf 19u30 in de vergaderzaal van het cafetaria van het zwembad van Strombeek-Bever, Ringlaan 
25, Grimbergen 

 
 
9.   Regeling van de werkzaamheden 

� Volgende vergadering: dinsdag 6 november 2012 om 20u00 in de vergaderzaal van de cafetaria van 
het zwembad van Strombeek-Bever, Ringlaan 25. 

� Cursus TAK: theorie op dinsdag 9 oktober 2012; herhaling en examen op dinsdag 16 oktober 2012 
telkens vanaf 19u30 in de vergaderzaal van het cafetaria van het zwembad van Strombeek-Bever, 
Ringlaan 25. 

� Les Splash op woensdag 21/11 en 28/11 (2 afzonderlijke sessies) vanaf 19u30 in de vergaderzaal 
van het cafetaria van het zwembad van Strombeek-Bever, Ringlaan 25, Grimbergen 

� Vlaams Interprovinciaal Beraad: op 8 december 2012 in de vergaderzaal van de cafetaria van het 
zwembad van Strombeek-Bever, Ringlaan 25.  Onthaal om 9u, start vergadering om 9.30u. 

� Volgende vergaderingen: 04/12 
 
 
 
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.  
 
 
 
 
De verslaggever, 
 
Ann De Wit 


