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Notulen regio-comité Vlaams-Brabant en Brussel  
Vergadering van 22 februari 2022 

 
 
 

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

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

22/01 Zwemfed (Inge) Verslag Regioraad 

• Financiële situatie regio’s en toekomst  

• Provinciale kampioenschappen 2022 

• Regionaal Criterium 2022-2023 

• Jaarvergadering Zwemfed – presentatie  

• Wedstrijdkalender 

 

03/02 Zwemfed Nieuwsbrief februari: maatregelen en richtlijnen Covid, Algemene 
Vergadering, verenigingswerk... 

 

    

 
 

 
2. Financieel 

● Het RC zal een eigen uitgave (en inkomsten) kunnen beheren op de rekening zwemfed maar deze 
moeten voorgelegd worden aan de zwemfed. Het geld dat gebruikt wordt voor initiatieven die de 
goedkeuring krijgen van de regioraad, op deze manier proberen te zorgen voor uniformiteit. 

● Terug naar situatie met startgeld voor zwemfed op alle wedstrijden vanaf seizoen 2022-2023. Het 
RC bevestigt dat de Zwemfed goed zal moeten communiceren naar clubs voor welke wedstrijden dit 
het geval is (niet voor PK/Flanders/V(J)K/VJTC/regionaal criterium) en de manier waarop het zal 
geïnd worden. 

● Bescherming oren voor kamprechters en starters – 130 euro per set aangeboden door het RC 
Facturen binnen te sturen voor bv procedure Amplifone – procedure werd aangekondig op onze JV 
en naar alle KR en Starters doorgestuurd.  

 
3. Sportsecretariaat  

▪ Organisatie van PK 2022 
o PK 2022 in Leuven – toegewezen aan LAQUA – lasten & lusten zoals voorbije jaren mits 

aanpassingen in functie van de beslissingen regioraad.  
o PK Lange Afstand - toegewezen aan ALZV - Datum van bv. wedstrijd (31/10 – 01/11) is 

waarschijnlijk een goede periode 
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o Analyse toont aan dat de limiettijden die vorige jaren gebruikt werden niet aangepast hoeven 
te worden. Dezelfde limieten zullen per leeftijdscategorie worden aangekondigd 

▪ Regionaal Criterium en CVB voor seizoen 2022-2023 
o Om de continuïteit te verzekeren zal voor seizoen 2022 -2023 opnieuw een normale CVB 

wedstrijd per club worden gevraagd  
o De verdeling van de wedstrijden wordt opgesteld net als vorige jaren om toe te laten een breed 

gamma aan nummers te kunnen inrichten. De deelname voorwaarden (basis van Olympische 
afstanden) zullen opnieuw worden ingevoerd voor PK 2023 en dus lopen van september 2022 
tot augustus 2023. 

o Indien de regioraad aanpassingen wil doorvoeren zullen we deze a posteriori nog aanpassen 
maar op dit moment kunnen we enkel de regionale werking (provinciaal/regionaal B niveau)  
garanderen door de CVB als voorheen in te plannen.  

▪ Regio-Club en Regio-Trainer werd op onze JV door Lode Grossen uitvoerig toegelicht. In Vlaams-
Brabant werd LAQUA als regioclub en de regiotrainers (Brigitte Becue en Daan KAZS) aangeduid.  

▪ Het RC zal bekijken wie van de trainerscommissie kan uitgenodigd worden voor deelname aan de 
vergaderingen RC Vlaams-Brabant en Brussel, om zo beter de nieuwe wedstrijdkalender te plannen. 
 

4.  Varia 
● Algemene Vergadering zwemfed - 26 maart 2022 (GC de Melkerij, Brusselsesteenweg 3, 1980 ZEMST). 
● Extra vergadering en social event voor het RC op 18 juni 2022. Het voorstel van sociaal programma door 

Ria werd besproken en aanvaard.  
 

5.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ Jaarvergadering RC Vl-B & B : vond plaats op 19 februari 2022 – notulen op de webpagina RC 
▪ Nico en Pascal C nemen deel aan de vergaderingen Regio-Raad voor onze RC. 
▪ Volgende vergadering RC: op 29 maart 2022. 

 
6.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

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

 

    

    

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