
Fortis: 001-5203204-06 www.pbz-vlb.be info@pbz-vlb.be 

 
 Secretariaat: Joeri Jacobs 

 �  Westrodestraat 84, 1861 Meise 

 �   015 65 00 07 

 �   jjacobs@pbz-vlb.be 
 

 
 

Notulen Jaarvergadering te Vilvoorde 
Vergadering van 15 februari 2014 

 
 
 

Aanwezig:  A. De Wit, J. Jacobs, S. Kestens, V. Matheussen, F. Mordijck, W. Stevens, T. Van Dijck 
Uitgenodigd:  M. Van de Voorde , J. Cocquyt, L. Van Rooij 
Afwezig met kennisgeving:  L. Ulenaers 
Aanwezige clubs: AART, AEGIR, AZS, BEST, DBH, DDAT, DIZV, KVZP, LOR, LSVZ, LZC, RZLA, SCH, 
SCSG, SCWR, SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, WZV, ZCK, ZCT, ZIOS, ZORO 
Afwezig zonder kennisgeving: DWT 
 
Vergadering onder voorzitterschap van Felix Mordijck 
 
 
1. Onthaal en registratie van de gemandateerde clubafgevaardigden vanaf 9u30.  
2. Naamafroeping van de clubs  
 
 
3. Openingswoord door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur  

-  Voor het Vlaams zomercriterium heeft onze provincie het voortouw genomen om een wijziging van 
de vooropgestelde datum te bekomen.  
Omdat bleek dat we binnen Vlaams-Brabant geen onderbouw hadden om de organisatie van het 
zomercriterium te dragen, zagen we ons genoodzaakt om dit te delegeren aan een andere provincie. 
West-Vlaanderen zal vermoedelijk de organisatie op zich nemen 

- We stellen vast dat tijdens een zwemwedstrijd - in het bijzonder tijdens de opwarming – het aantal 
zwemmers niet in overeenstemming is met de Vlarem II reglementering daarover. Omdat we ons 
zorgen maken omtrent de veiligheid in het zwembad en de gevolgen die een inrichtende club zou 
kunnen hebben in het geval er zich een ernstig incident voordoet, drongen we bij de zwemfederatie 
aan om deze problematiek aan te kaarten bij de bevoegde instanties.  
In afwachting van een oplossing of uitklaring via de VZF, hebben we beslist een bijlage toe te 
voegen aan het wedstrijdverslag, voor de aanvang van de wedstrijd aan te vullen door de 
kamprechter, zodat de inrichtende club kan aantonen dat er voldoende toezichthouders voorzien 
werden en dat ze het evacuatieplan kent.  

- Vanaf 1 januari kunnen zwemmers A-limieten per stijl en afstand behalen. 
Voor de volledige toelichting verwijzen we naar de website van de VZF. 
Het spreekt voor zich dat dit ernstige impact zal hebben op de organisatie van de wedstrijden in het 
B-circuit.  

- Het afgelopen jaar kregen we signalen van verschillende clubs dat de prijzen van het zwemwater 
drastisch verhoogden (in sommige gevallen verdubbeld). Ook de vergoedingen voor trainers en 
vrijwilligers nemen systematisch toe. Een en ander heeft tot gevolg dat clubs zich genoodzaakt zien 
de lidgelden te verhogen. Dit is helaas geen gunstige kentering. 
Besparingen door diverse overheden heeft op sommige locaties tot gevolg dat zwembaden definitief 
gesloten worden. Door waterschaarste dreigen sommige clubs in de problemen te komen.  

- Joeri en Wim hebben het afgelopen jaar heel wat input gegeven om het programma Assist bij te 
sturen. Ze namen de lead in het uitwerken van de opleidingsbundels en gaven diverse 
opleidingssessies.  
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4. Goedkeuring notulen Jaarvergadering van 23 februari 2013  
De notulen van de jaarvergadering van 23 februari 2013 werden eenparig goedgekeurd 
 
 
5. Goedkeuring jaarverslag 2013  
Joeri overloopt het jaarverslag en staat stil bij een aantal cijfers. Hij gaf een overzicht van de 
georganiseerde activiteiten en vertegenwoordiging in diverse commissies/organen. 
Joeri lichtte onze beslissing toe om de organisatie van het Vlaams Zomercriterium te delegeren: bij gebrek 
aan een 50m-bad binnen de provincie, vroegen we bestek op voor de huur van zwembaden in andere 
provincies onder meer in Limburg, Antwerpen en West-Vlaanderen. Antwerpen bleek niet bereid om ons op 
de vooropgestelde data zwemwater te verlenen. De prijzen die de andere provincies vooropstelden voor het 
afhuren van de accommodaties swingden de pan uit. Volgens onze prognose zou het daardoor een 
moeilijke, haast onmogelijke, opdracht worden om mits handhaving van de startgelden binnen budget te 
blijven.  
Hij deed opnieuw een oproep tot aansluiting bij de VZF van alle leden van de clubs.  
Onze provincie verzorgde meerdere TAK opleidingen en opleidingen voor Assist.  
We verwelkomen Swimming Club Halle (SCH) die nieuw aansloot bij onze provincie. 
Zwemclub BOAS is sinds 2014 overgestapt naar West-Vlaanderen. 
Het jaarverslag van 2013 wordt, na voorlezing, eenparig goedgekeurd. 
 
 
6. Financieel verslag en begroting:  

a. Bespreking financieel verslag 2013  
Joeri Jacobs overloopt de voornaamste posten op de jaarrekening (resultatenrekening + balans) 
2013 en geeft ook toelichting bij de begroting voor 2014. Dit jaar voorzien we de aankoop van 
een nieuwe computer voor het sportsecretariaat.  
 

b. Verslag rekeningnazichters voor 2013  
André Merckx (AZS), Marc Derese (SCZ) en Ingrid Smekens (LOR) keken de boekhouding en 
de rekeningen voor 2013 na. Ze bevestigden formeel dat de boekhouding goed en correct werd 
bijgehouden en stelden voor om de bestuurders kwijting te geven. 
 

c. Goedkeuring financieel verslag 2013  
Het financieel verslag van 2013 wordt eenparig goedgekeurd. 
 

d. Goedkeuring begroting 2014  
De vergadering formuleert geen vragen of opmerkingen bij de begroting, deze wordt eenparig 
goedgekeurd. 
 

e. Kwijting aan de bestuursleden  
De Jaarvergadering geeft, met eenparigheid van stemmen, de bestuursleden kwijting. 
 

f. Benoeming van 3 rekeningnazichters voor 2014  
Volgende personen gaven zich op om de rekeningen van 2014 te controleren:  
Ingrid Smekens (LOR), André Merckx (AZS) en Marc Dereze (SCZ) 

 
 
7. Verkiezingen 

- Provinciaal bestuur: 4 leden zijn uittredend en herverkiesbaar 
Ann De Wit (DDAT), Sylvia Kestens (STT), Wim Stevens (SCZ), Tony Van Dijck (SCWR) 
De vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met de verlenging van de mandaten. 
 

- VSB Zwemmen: 1 lid  
De vergadering bevestigde met eenparigheid van stemmen de coöptatie van Patrick Buvé 
(LSVZ) 
 

- VSB Open Water: 1 lid  
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De vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met de herverkiezing van Jan Cocquyt 
(LOR) 

 
 
8. Eventuele interpellaties  
Het bestuur heeft vooraf geen interpellaties ontvangen. 
 
 
9. Rondvraag  

- De afgevaardigde van SCSG vroeg toelichting bij de voorzorgsmaatregelen om ons in regel te 
stellen met de Vlarem-reglementering. Felix benadrukte dat het enkel en alleen de bedoeling is 
om te vermijden dat onze clubs in moeilijkheden zouden komen indien er een ongeval zou 
gebeuren. Bovendien zal het de veiligheid van de zwemmers ten goede komen als er 
ingezwommen kan worden in 2 shiften.  

- Patrick Buvé vroeg naar de stand van zaken van de bouw van het zwembad in The Britisch 
School in Brussel. Het zwembad is nog in opbouw. 

- Joeri gaf toelichting bij een aantal bug’s in Assist die moesten opgelost worden. Voor het overige 
dringen zich nog een aantal aanpassingen op vb. aanduiding A-zwemmer vervalt. 
Hij geeft als tip dat je in meetmanager een rapport kan trekken met alle zwemmers die sneller 
zwemmen dan de A-tijd in een bepaalde afstand en discipline. Hiervoor volgt er een appendix 
aan de handleiding.  

- Joeri geeft ook mee dat de reglementering rond beperking voor 10-jarigen werd aangepast: - 
2 x 100m  OF  1 x 100m   +   1 x 200m/400m 
Voor de 9-jarigen blijft de beperking: 2 x 100m  OF  1x 200/400m. 
Deelname voor deze leeftijden aan wedstrijden is beperkt tot 2 sessies/dagdelen per 
aaneensluitend weekend. Bv zondagvoormiddag en zondagnamiddag of zaterdagnamiddag en 
zondagnamiddag. 
 

 
10. Huldiging verdienstelijke zwemmers  
Onze verdienstelijke zwemmers in 2013 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van een provinciaal 
record of het behalen van een Haai en voor eerste plaatsen in het eindklassement van het B-circuit.  
De voorzitter overliep de lijst van de verdienstelijke zwemmers. Dit jaar werd er geopteerd voor nieuwe 
prijzen: een kleurrijke handdoek in diverse maten volgens neergezette prestatie en/of een drinkbus.  
Ook enkele verdienstelijke zwemmers in het openwater-circuit werden gehuldigd. 
 
 
11. Slotwoord door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur  
Ondanks de randvoorwaarden die het ons wat moeilijker maakten (toenemende financiële druk, nood aan 
zwemwater, …) blikken we terug op een sportief geslaagd jaar.  
De voorzitter dankt iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan de vergadering. Daarna wenst de 
voorzitter iedereen een behouden thuiskomst en sluit de vergadering. 
 
 
De verslaggever, 
S. Kestens 

 
 


