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Notulen regio commissie  
Vergadering van 29 september 2021 

 
 
 

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

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

02/09 VZF  Nieuwsbrief september: Swim Conference, De Grote 

Zomerschoonmaak, Sporten na Covid-19 vaccin, 

Regionale startvergaderingen... 

 

14/09 VZF  Startvergadering & gazet  

 
 
2.   Sportsecretariaat I 
Geen ontvangen voorprogramma’s: 

 

Club Datum Omschrijving Inzwemmen 

    

 
Geen ontvangen uitslagen: 

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 
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• Regiocomités & regioraad: De financiële vragen die we stellen zullen aan bod komen bij de eerste 
vergadering van de regioraad en de -comités. Een aantal zaken dienen daar in onderling overleg 
afgesproken te worden, zodat er voor elke regio dezelfde voorwaarden en tarieven kunnen gelden. 
De regioraad zal zelf geen rekening hebben en is ook geen juridische entiteit. 
Voor organisaties en wedstrijden zal een dotatie worden gegeven. Inkomsten en uitgaven zijn voor 
rekening van de zwemfed of voor de organiserende club, al naargelang wat de afspraken zijn. 

• Steun aan sport uitbetaald, hiermee is de actie 2021 afgesloten.  

• Voor PK 2021 blijven de afspraken volgens Lasten en Lusten document provincie BEHOUDEN.  
 
4. Sportsecretariaat  
▪ Al de voorlopig vastgestelde data zijn behouden BEHALVE deze van het BK open in april.  Om een 

aantal redenen werd deze verplaatst van het eerste weekend van april naar het laatste weekend van 
april, wat maakt dat dit laatste weekend nu een beschermde datum is.  En dat weekend is de twee-
daagse wedstrijd van Aarschot wedstrijd gepland  …. 

▪ Verbeterde programma’s met aflossingen (DiZV, STZ ZCK) 
 

5.  Varia 

• TAK opleidingspresentatie grondig aangepast.  Niet zozeer de inhoud - wel de layout.  Vriendelijker 
om af te drukken, duidelijker en hopelijk wat moderner.   
Zie https://www.pbz-vlb.be/zwemmen-59/handleidingen/handleiding-tak 

• Nieuwe procedure official praktijk  VZF heeft de administratie rond stages en examens aangepast.  
Wij dienen te volgen. 

• Regionale F2F vergadering verviel en werd vervangen door 1 globale virtuele startvergadering 

 

6.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ Volgende vergadering: op 26 oktober 2021 in De Oude Kantien (Heverlee) vanaf 19hr30. 

 
7.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 
24/07 Overschot Handdoeken - verdelen op PK ?  Pascal C 16 & 17 / 

10 
15/09 Fysieke START-vergadering clubs vervallen en vervangen door 

virtuele vergadering 
VZF  

    

 
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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