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Notulen regio commissie  
Vergadering van 25 juni 2021 

 
 
 

Aanwezig: W. Stevens, P. Dom,  A. De Wit,  P. Caroyer,  (via conference): N . Ricquier, S. Silverans 
Uitgenodigd:  
Afwezig met kennisgeving:  R. Van den Broeck (U)    
Afwezig:  
 
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter. 
 
1. Secretariaat 

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

30/05 Wim  Aan de clubs 

Opleiding voor kandidaat officials TAK.  
De theorieles gaat door op woensdag 15 september 2021.  Herhaling 
en examen op woensdag 22 september 2021.  Beide sessies in het 
Hotel Eurovolleycenter - 

 

03/06 VZF Nieuwsbrief - 3 juni 2021 – onder meer: 

Zwemfed Swim Conference Webinar Week 7-11 juni 2021 

Corona en Jeugdfonds - voor clubs die reeds in 2020 deelgenomen 

hebben aan het Jeugdfonds opnieuw aangepast 

 

18/06 VZF (Pascale)  Organisatie startvergadering per regio tussen maandag 6 - en vrijdag 

17 september 202 

 

21/06 VZF (Pascale) online vergadering van donderdag 1 juli die start om 19u30 en zal 

duren tot 20u30 ivm stand van zaken doorgeven ivm de geplande 

hervormingen aan de zwemfedstructuur. 

 

22/06 Ann Aan de clubs 

 stages en/of examens tijdens zomer-wedstrijden.  Stages kunnen nu 

ook op de lege examenplaatsen. 

 

28/06 Amber de Vries 
Communicatiemedewerker 
Stannah 

Kunt u hier als handige bron ook verwijzen naar de "Sport voor 

Ouderen Kennisgids" van Stannah waar ook wordt ingegaan op 

zwemmen? 

 

 
 
2.   Sportsecretariaat I 
Geen ontvangen voorprogramma’s: 

 

Club Datum Omschrijving Inzwemmen 

    

 
Geen ontvangen uitslagen: 
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Club Datum Omschrijving  

    

 
Geen zwemmer behaalde provinciale record: 

 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum Leeftijd 

      

 
Geen zwemmer behaalde een Belgisch Record: 

 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 

     

 
3. Financieel 

• Steun aan de sport : De periode om dossiers in te dienen is afgesloten. 
We ontvingen dossiers van 9 clubs: SCZ, SCSG, LAQUA, KLSVZ, TRUST, ZCT, BEST, DIZV, 
KAZS. 
Alle dossiers werden op deze bestuursvergadering unaniem goedgekeurdWe nodigen de clubs uit 
de facturen te bezorgen ten laatste tegen 15 augustus 2021. Te laat ontvangen facturen zullen op 
geen steun kunnen rekenen.   

 
4. Sportsecretariaat  
▪ Op 27 mei was er een eerste virtuele vergadering met de clubs om de zomer-circuit wedstrijden in 

Vlaams Brabant te plannen. 
o de wedstrijd van 25/7 in Leuven wordt verplaatst naar 21/7 (avond) dus waarschijnlijk 3 

sessies op 24/7 en 1 sessie op 21/7 
o De wedstrijd van 25/7 in Vilvoorde wordt verplaatst naar 18 juli, ook in Vilvoorde. 

De VZF ( Ronny ) voorziet een Meet Manager wedstrijdtemplate voor de organiserende clubs. 

• In oktober organiseren we terug een volwaardig PK. Gezien deze wedstrijd in de nasleep van de 
Coronaperiode georganiseerd wordt, vervallen alle deelnamevoorwaarden en stellen we ook geen 
limiettijden om te kunnen deelnemen. Elke zwemmer kan deelnemen op basis van een officieel 
gezwommen tijd in de periode 1 jan 2019 tot 30 sept 2021. Indien door het aantal inschrijvingen de 
tijdsduur van de wedstrijd zou overschreden worden zullen we 

o - in eerste instantie het aantal individuele starten over het weekend beperken tot 6 nummers 
(bij inschrijven voor meer dan 6 nummers wordt er verwacht de favoriete nummers door te 
geven aan het secretariaat) 

o - in tweede instantie nummers schrappen, procentueel gespreid over de leeftijden, op basis 
van de inschrijvingstijden (de traagste tijden zullen geschrapt worden) 

De veronderstelling is wel dat er op het moment van de wedstrijd geen coronabeperkingen meer 
gelden die ons noodzaken om andere beperkingen in te voeren. 

▪ ALZV gaat de lange afstand op 31 oktober en 1 november 2021 organiseren. 
 

5.  Varia 

• Zwemclub Tremelo (ZCT) besloot op 28 mei om met onmiddellijke ingang zijn werking stil te leggen 
en dit voorlopig tot en met zondag 30/5 – reden : melding van 4 besmette zwemmers binnen 
eenzelfde groep en 2 positieve zelftests binnen twee andere groepen..  
 

6.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ Volgende vergadering: op 24 augustus 2021 in de tuin van onze voorzitter vanaf 20hr00. 
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7.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

22/12 Verdeling van de handdoeken voor prestaties 2020 Pascal C 31/07 

24/11 Publicatie : PK 2021 – voorwaarden  
Enkel maatregelen om de tijdsduur te beperken in het 
voorprogramma (max 6 starten) 
Geen Deelnamevoorwaarden noch Limiettijden  

Wim / Ann 15/07 

28/12 Werkgroep regio’s met VZF Pascal C en 
Nico 

01/07  

 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar online aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
De verslaggever, 
 
Pascal Dom 
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A-tijden 
Jaar Naam Comp.nr. Afstand & Stijl Tijd Plaats Datum 

       

       

 
Haai-tijden 

 

 

Jaar Naam Comp.nr. Afstand  &  
Stijl 

Tijd Plaats Datum 
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