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Notulen regio commissie  
Vergadering van 28 januari 2022 

 
 
 

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

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

29/12 Wim aan SCWR 26 december TAK examen niet komen doen, het reglement voorziet 
een boete voor deze gevallen.  We gaan deze niet toepassen. 
Maar ik zou je toch willen vragen de TAK-ers strenger op te volgen. 

 

    

    

 
 

 
2. Financieel 

● Feedback regioraad: voorstel financiële organisatie regio comité van Wim wordt nog (ook legaal en 
fiscaal) verder bekeken binnen de Zwemfed. 

● Ledenbeheer - Rijksregisternummer: De bevoegde overheid staat, wegens mogelijke schending van 
de GDPR-regelgeving, niet toe om het rijksregisternummer op een praktische en zinvolle wijze te 
gebruiken in de administratieve dataverwerking. Daarom ziet de zwemfed af van het hanteren van 
het rijksregisternummer bij de individuele gegevensverwerking.. 

 
3. Sportsecretariaat  

▪ Regio-Club en Regio-Trainer : van Lode (Zwemfed) kwam de feedback dat er momenteel de intake-
gesprekken plaatsvinden. Die worden afgerond rond 6 januari. Vier Vlaams-Brabantse clubs hebben 
hun kandidatuur ingezonden. Gezien het concept (max 8/9 regio-clubs over het volledige 
grondgebied) kunnen niet alle Vlaamse -Brabantse clubs weerhouden worden. Ten opzichte van de 
clubs en alle betrokkenen wordt dit proces transparant gevoerd en de uiteindelijke beslissing zal 
duidelijk worden gemotiveerd.  

▪ Feedback regioraad: 
o Regionale criteria in 2022-2023 – procedure en organisatie wordt onderzocht 
o ‘Zijn we er klaar voor’ rapporten voor hele VZF – via Joeri 

▪ Deelname voorwaarden PK: geen deelname voorwaarden en na een tijd-studie van Nico in verband 
met de limiettijden vanaf Jan 2021 tot nu; was er maar  één opmerking 18+ jongens . Daarom houden 
wede limieten PK zoals ze zijn /waren voor COVID.  
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▪ Opmaken Kalender 2022-2023 (met meer WE geblokt voor grotere wedstrijden) – feedback nodig 
regioraad. 

▪ De vergadering neemt nota dat op 31 december 2021 de ranglijsten voor deelname aan de VJTC 
werden afgesloten. 
 
 

4.  Varia 
● Bescherming oren voor kamprechters en starters – 130 euro per set aangeboden door het Regio 

Comité. Facturen binnen te sturen voor bv procedure Amplifone (Tervuren) met audiologe. Het 
initiatief zal op de RJV worden aangekondigd. 

● Voorbereiding Regio Jaarvergadering (RJV) Regio Comité : 
o Deelname en presentatie door Zwemfed (Lode of Inge) is bevestigd 
o Uitnodigingen werden verstuurd aan de clubs. Er is de vraag om ook on-line te kunnen volgen en 

het aanbod van de Zwemfed om te helpen met de on-line vergader tool alsook de stemming.  
o Stemming in navolging van vorige edities openbaar met één club één stem principe 

(stemverdeling van Zwemfed is nog niet gekend)  
● De leden van de regiocomités vriendelijk uitgenodigd voor: 

● Algemene Vergadering zwemfed - 26 maart 2022 (GC de Melkerij, Brusselsesteenweg 3, 1980 ZEMST) 
 

5.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ REGIO-JAARVERGADERING  op 19 februari 2022 
▪ Volgende vergadering: op 22 februari 2022 . 

 
6.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

30/11 Organisatie RJV Pascal D en 
Wim 

19/02 

28/01 concept regionale wedstrijden - regioraad Pascal C en 
WNico 

 

    

 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar online aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
De verslaggever, 
 
Pascal Dom 
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