
Notulen Jaarvergadering & kalenderzitting van 20 februari 2016 te Heverlee 

 

Aanwezig voor het Bestuur:  A. De Wit, J. Jacobs, S. Kestens, V. Matheussen, W. Stevens, R. Van den 

Broeck, T. Van Dijck 

Uitgenodigd: M. Van de Voorde, J. Cocquyt, A. Vindevogel, P Buvé 

Verontschuldigd (afwezig met kennisgeving): / 

Aanwezige clubs: AART, AEGIR, ATLZ, DDAT, DIZV, KAZS, KVZP, LAQUA, LOR, LSVZ, RZLA, SCSG, SCWR, 

SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, ZCK, ZCT, ZGG, ZIOS, ZORO 

Afwezig zonder kennisgeving : DWT, SCHAR 

 

Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens  

1. Onthaal en registratie van de gemandateerde clubafgevaardigden vanaf 9u30.  

2. Naamafroeping van de clubs  

3. Openingswoord door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur  

 Welkom aan twee nieuwe clubs : ATLZ en SCHAR 

 dankwoord voor de verdiensten van Joeri Jacobs (uittredend, niet meer herkiesbaar)  

ten behoeve van het zwemmen in onze provincie en provincie-overschrijdend; 

Joeri was aan boord sinds 2001 en heeft zich steeds voor 200% ingezet. 

We bedanken ‘super joeri’ met een badjas en een warm applaus. 

 Reflectie na 1 jaar voorzitterschap 

o Wat is de rol van ons provinciaal bestuur -hebben we bestaansreden ? 

 naast onze statutaire verplichtingen houden we vinger aan de pols; zijn we alert 

voor communicaties en beslissingen genomen door VZF (hervorming PK) 

 verdediging van de minder goede zwemmers en de kleinere clubs (ook hier is 

hervorming PK mooi voorbeeld) 

 huldiging verdienstelijke zwemmers uit onze provincie 

o Opleidingen 

 1e keer opleiding ‘sportsecretaris’  

(beperkte opkomst, enkel nog te organiseren op vraag) 

 2 keer per jaar opleiding TAK (groot succes) 

Niettemin te vaak te weinig officials op wedstrijd.  

Boetes (geïnd door VZF) hebben geen effect. Organiserende club is de dupe. 

Nieuwe denkpistes: vanuit provincie oprichting pool met ‘flying’ officials (in te 

huren), clubs weigeren die geen officials voorzien, ???  

 Intentie om in 2016 opleiding te organiseren voor derden (vb. Int. British School) 

die een beroep doen op onze officials; eventueel stages op onze wedstrijden 

o Vlarem 

Onze provincie heeft al heel veel inspanningen geleverd en onderhandeld om een 

versoepeling te bepleiten. Hekel punt blijft nu nog steeds het maximum aantal 

personen toegelaten in de zwemhal (vb. Tremelo). TO BE CONTINUED !  

o Kalenderzitting 

In 2015 voor het eerst elektronisch. Goed verlopen, meer zichtbaarheid, overleg 

mogelijk. Voor herhaling vatbaar. (instemming door aanwezigen op Alg. Vergadering) 



o Input en bijsturing voor ASSIST – TeamManager - MeetManager 

Verbeteringen gerealiseerd vb. attest ziekenfonds, functionaliteit ‘VZW helper’ 

Joeri zal hiervoor aanspreekpunt blijven.  

o Onderhandelingen voor organisatie wedstrijden in 50m-bad 

Molenbeek – voor de provincie - huurprijs 160 euro/uur voor gans bad 

Ook contact gelegd met Stockel, principieel akkoord voor organisatie ‘grote’ 

wedstrijd.  

o Aanpassing Algemeen Reglement Vlaams-Brabant  

In vervanging van de versie van 2012. De verwijzingen naar ‘Topswim’ werden 

verwijderd.  

4. Goedkeuring notulen Jaarvergadering van 14 februari 2015  

De notulen van de jaarvergadering van 14 februari 2015 werden eenparig goedgekeurd 

5. Bespreking en goedkeuring jaarverslag 2015  

Joeri overloopt het jaarverslag en staat stil bij een aantal cijfers. Hij deed opnieuw een 

oproep tot aansluiting bij de VZF voor alle leden van de clubs.  

Hij geeft een overzicht van de georganiseerde activiteiten en vertegenwoordiging in diverse 

commissies/organen.   

Onze provincie verzorgde meerdere TAK opleidingen en opleidingen voor Assist.  

Het jaarverslag van 2015 wordt, na voorlezing en bespreking, eenparig goedgekeurd. 

6. Bespreking en goedkeuring financieel verslag 2015 en begroting 2016:  

De boekhouding verloopt (sinds 2014) via VZF, het rekeningnazicht gebeurt daardoor niet 

meer op provinciaal niveau, maar op VZF-niveau.  
Omdat we één grote VZW zijn, doet de VZF de consolidatie voor de 5 Vlaamse provincies. VZF neemt de 

boekhoudkundige verplichtingen ter harte. 

Bespreking financieel verslag 2015  

Joeri merkt onder meer op dat we geen subsidies meer ontvangen voor de organisatie van 

het PK in Leuven en dat de laptop van het sportsecretariaat bijna volledig afgeschreven is in 

onze balans (laatste boekjaar).  

Joeri geeft toelichting bij de begroting voor 2016.  

Het financieel verslag van 2015 wordt eenparig goedgekeurd. 

De vergadering formuleert geen vragen of opmerkingen bij de begroting 2016, deze wordt 

eenparig goedgekeurd. 

7. Verkiezingen  

a. Provinciaal bestuur  

1. Veerle Matheussen (ZCT) : uittredend lid en herkiesbaar 

2. Nico Ricquier (KAZS) : kandidaat nieuw lid 

3. Ria Van den Broeck (LAQUA) : uittredend lid en herkiesbaar  

Instemming van de Alg. Vergadering met de (her)aanstelling van alle kandidaten 

b. Vlaamse Sportbesturen 

1. VSB zwemmen : 1 lid, 1 kandidaat : Patrick BUVE (LSVZ) 

Instemming van de Alg. Vergadering met de heraanstelling 

2. VSB Synchro : 1 lid, 2 kandidaten  

Babette Forsyth (ATLZ) en Annemie Vindevogel (WIOS) 

Na anonieme stemming (met stembriefjes) door de stemgerechtigde clubs  

volgt de aanstelling van Babette Forsyth (ATLZ) 

3. VSB Waterpolo : 1 lid, geen kandidaten 

4. VSB Schoonspringen : geen kandidaat 

8. Eventuele interpellaties (vooraf geen interpellaties ontvangen) 



9. Huldiging verdienstelijke zwemmers  

Onze verdienstelijke zwemmers in 2015 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van 

een provinciaal record of het behalen van een Haai.   

De lijst met de verdienstelijke zwemmers werd vooraf aan de clubs bezorgd.  

Net als vorig jaar voorzagen we een badjas voor zwemmers die geselecteerd werden voor 

EK/WK of een B(J)R behaalden.  Ook enkele verdienstelijke zwemmers in het openwater-

circuit, Waterpolo en Synchro werden gehuldigd. 

 

10. Rondvraag  

 

 KVZP : kaart volgende punten aan  

 Vaststelling dat sommige officials ervaren dat kamprechters zich negatief, onsportief 
opstellen, te veel zwemmers uitsluiten. Dit geeft in extreme gevallen aanleiding tot 
beëindiging van inzet door officials. 
Wim en Ann gaan elk op hun beurt in op deze opmerking. Ze merken van hun kant op 
dat anderzijds sommige officials te laks optreden (zelfs in geval van frappante fouten 
niet willen uitsluiten). 
Uit de vergadering volgt hierop de reactie dat niet alleen kamprechters maar ook 
sommige officials de indruk geven relatief veel uitsluitingen te noteren. 
Besluit : Kamprechters en officials dienen hun ‘job’ plichtsbewust uit te oefenen, 
in een goede sfeer met wederzijds respect.  
In aanvulling hierop volgt uit de vergadering de opmerking dat zwemmers soms 
ingeschreven worden op nummers die ze nog niet aankunnen (vb. vlinder). 
Trainers/clubs hebben daar zelf ook hun verantwoordelijkheid.  
Aansluitend kwam hierop een vraag om 9-10 jarigen niet uit te sluiten, enkel een 
waarschuwing te geven (naar analogie met vb. Duitsland);  
Uitsluitingen werken demotiverend en geven aanleiding tot extra stress bij de jonge 
zwemmers.  
Patrick Buvé zal dit issue ter bespreking meenemen naar Vlaams Sportbestuur 

 Kaart aan dat er te veel ‘last-minute’wijzigingen doorgevoerd worden (vb. wijziging 
modaliteiten deelname VK nauwelijks 10 dagen voor de start van de wedstrijd) 
 

 SCZ :  

 Vraagt feedback aan clubs over intentie tot deelname aan eendjescriterium (de 
gouden eend)  

 Vraagt om op de website van PBZ de contactpersonen per club up to date te houden 
De aandacht wordt erop gevestigd dat deze info in ASSIST zit en dat de clubs de 
verantwoordelijkheid hebben om hun eigen info te actualiseren 
 

 ZCK :  

 Signaleert problemen naar aanleiding van de nieuwe inschrijfperiode (afsluiting 
inschrijving 7 dagen voor de wedstrijd). Welke criteria voor aanvaarden of eventueel 
afwijzen van bepaalde clubs?  
Mogelijke criteria : weigering club die geen official voorziet, weigering club die als 
laatste aanmeldde voor de wedstrijd 
 

 ZIOS : 

 Betreurt dat we op sommige grote wedstrijden (FLANDERS, Vlaamse, BK) niet kunnen 
inschrijven met geconverteerde 25m-badtijden.  
Patrick Buvé deelt mee dat dit al bij herhaling aangekaart werd en dat VSB haar 



standpunt hieromtrent niet zal wijzigen 
 

11.  Hervorming Provinciale Kampioenschappen vanaf 2017 

Voorstel tot hervorming aangebracht door VZF (vooraf bezorgd bij de uitnodiging voor de 

vergadering).  

Doel : met oog op betere prestaties op grote internationale wedstrijden  

 Jeugd (10-14j.) stimuleren tot deelname aan alle Olympische nummers 

 Jeugd (10-14j.) stimuleren om deel te nemen aan 1 à 2 wedstrijden/maand 

 Opwaardering aflossingsnummers 

Bemerkingen door Provinciaal bestuur en tegenvoorstel (vooraf bezorgd)  

De krijtlijnen liggen vast, de provinciale besturen hebben beperkte vrijheid tot invulling.  

Gezien de impact op de kalender, de clubwerking, enz… hadden we de clubs uitgenodigd om 

dit item vooraf intern te bespreken (met trainers) zodat het provinciaal bestuur na 

afstemming met de leden (clubs) op de jaarvergadering een standpunt zou kunnen innemen.  

Wim geeft een uitgebreide toelichting in de hoop tot een consensus te komen.  

Omdat de vergadering na uitgebreid overleg niet tot een consensus kwam, brachten we de 

alternatieven in kaart waarbij 3 mogelijkheden werden weerhouden :  

1. Concretisering voorstel VZF 

 PK over 6 dagen 

Eventueel met limieten om de wedstrijd in tijd te beperken 

In 1 bad per weekend (1 locatie) 

Maximum 1 dag (2 dagdelen) 

Soms in 50m-bad 

 B-circuit blijft bestaan (te concretiseren)  

 Aanpassing wedstrijd 1500m  

2. Concretisering tegenvoorstel Vlaams-Brabant 

 Criterium als verwaterd PK voor iedereen  

 Echt PK in Molenbeek 

Met limieten 

Geen vereiste om criterium gezwommen te hebben 

3. WACHTEN  

 Overleggen met andere provincies  

 Uitstel vragen aan VZF  

Bij gebrek aan consensus gingen we over tot stemming op basis van voormelde afgelijnde 

voorstellen.  

De meerderheid stemde voor het 1e voorstel. Het provinciaal bestuur zal dit nu verder 

proberen te concretiseren.  

De clubs wensen in elk geval nog concrete toelichting te krijgen van het VSB (Koen) over het 

voorgestelde nieuwe wedstrijdconcept. Ze vragen om dit item op de agenda laten te 

plaatsen voor de Algemene Vergadering .  

 

12. Slotwoord door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur   

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. 


