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 Secretariaat: Pascal Dom 
   Neerstraat 1B 1700 Sint Martens Bodegem 
     0477/47.65.70 

    pdom@pbz-vlb.be 
 

 
 

NOTULEN JAARVERGADERING 15 FEBRUARI 2020  
TE HEVERLEE 

 
 

Aanwezig voor het Bestuur: W. Stevens, N. Ricquier, S. Silverans, P Lemaire,  P. Caroyer,  P. Dom 
Verontschuldigd: : A. De Wit,   
Uitgenodigd R. Van den Broeck (U), PJ. Vangerven (U) 
Vertegenwoordigde clubs (20 +3) : ALZV, ATLZ, BEST, DDAT, DIZV, KAZS, KLSVZ ((volmacht –
ontvangen), KVZP, Laqua, SCHAR, SCSG, SCWR, SPLBR (volmacht -ontvangen), SCZ, STZ, TRUST, 
WIOS, WLW (volmacht), ZCK, ZCT, ZGG, ZIOS, ZORO 
Afwezige (1) club : BSB 
 
 
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter. 
 

1. ONTHAAL EN REGISTRATIE van de gemandateerde clubafgevaardigden vanaf 9u30. 
 

2. NAAMAFROEPING van de clubs om 10u00 
 

3. OPENINGSWOORD door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur en overlopen van de agenda.  
 

4. DE NOTULEN JAARVERGADERING VAN 2 FEBRUARI 2019 worden eenparig goedgekeurd. 
 

5. OVERZICHT van het voorbije jaar en doelstellingen 2020 PB Zwemmen Vlaams Brabant & Brussel 

• Het ledenaantal vertoont vorig jaar voor het eerst sinds lang een daling. 

• De kernactiviteiten van het Provinciaal Bestuur van 2019 worden overlopen. Organisatie van PK 
en PK LA plus de twee wedstrijden in 50m bad , opleidingen TAK officials en het Interprovinciaal 
bestuur.  

• De vertegenwoordiging van Vlaams Brabant in de commissies wordt overlopen en een aantal 
(naam club) fouten worden genoteerd die rechtgezet zullen worden. 

• Een overzicht wordt gegeven van de ‘added values’ van een Provinciaal bestuur : 
o Organisatie van wedstrijden op provinciaal niveau (PK, PK LA maar ook CVB en speciaal 

voor Vlaams Brabant 50m bad wedstrijden in Brusselse zwembaden; dit jaar ook voor het 
eerst een ludieke aflossingswedstrijd.  

o Het provinciaal bestuur zorgt voor een elektronische kalenderzitting (volgende keer met 
PACO wedstrijden) 

o Ondersteuning aan de clubs en trainers via “zijn-we-er-klaar-voor” applicatie en dit jaar ook 
een ronde tafel voor sportsecretarissen (Team en meet manager)  

o De stages en examens van de TAK officials worden samen met de toewijzing van de KR  
gecoördineerd.  

o Communicatie via formele (website en facebook) wegen maar ook en vooral informele 
contacten door aanwezigheden van één of meer bestuursleden op bijna alle provinciale 
wedstrijden. 

 
6. VOORSTELLING NIEUWE STRUCTUUR VZF VOOR VOLGENDE OLYMPIADE 

• Pieter-Jan Vangerven vertegenwoordigt de RvB VZF op deze vergadering en het provinciaal 
bestuur dankt Pieter-Jan om de nieuwe structuur te presenteren alhoewel deze nog niet door de 
RvB VZF werd goedgekeurd en pas op de AV van de VZF officieel zal gepresenteerd worden.  
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• Gezien dit de eerste keer is dat de clubs worden geconfronteerd met deze wijziging, zijn er toch 
nog tal van vragen vanuit deze vergadering. De clubs worden dan ook gevraagd om hun vragen 
en opmerking ook bij de AV van de VZF te herhalen. 
Een aantal punten als voorbeeld: 

o Het “zwembadplan” van de VZF is een van de meest belangrijke taken van de VZF in steun 
van de clubs. De vergadering erkent dat de VZF reeds inspanningen doet maar de 
algemene trend om zwembaden onder PPP beheer te brengen is een grote zorg (financieel 
en tijd/zwemwater). 

o De “andere” zwemsporten (artistiek zwemmen, open water, waterpolo,..) zijn nog niet 
overtuigd of ze hun deel terugvinden in de nieuwe organisatie van de VZF.   

o In het algemeen zijn de meeste clubs verbolgen over het gebrek aan inspraak en maken 
ze zich zorgen over de communicatie van de nieuwe VZF direct naar de clubs.  

o De clubs herkennen een vraag naar een bredere basis werking en minder een top-sport 
focus. Maar door gebrek aan (zwemwater) mogelijkheden moeten de kleinere clubs een 
keuze maken (of-of verhaal in plaats van een en-en)  

 
7. FINANCIEEL VERSLAG EN BEGROTING: 

• De penningmeester Sabrina overloopt de voornaamste posten op de jaarrekening 
(resultatenrekening + balans) 2019 en geeft ook toelichting bij de begroting voor 2020 

• De rekening vertoont een extra inkomst gezien de schade van vorig jaar 2018 door oplichting 
volledig werd terugbetaald door de banken. 

• Het financieel verslag van 2019 wordt eenparig goedgekeurd. 

• Goedkeuring begroting 2020 waarin een nieuwe post “steun aan de sport” werd toegevoegd. De 
clubs zullen dossiers kunnen indienen die ondersteund zullen worden met een begroot bedrag. 
Precieze procedure en toewijzing zullen later meegedeeld worden. 

• Voor volgend seizoen zullen de vergoedingen van de kamprechter, ingehuurde jurysecretaris en 
starter vast een bedrag van 30 euro per dag en 20 euro als voorbereidings-dag ; bedragen. 
 

8. VERKIEZINGEN 

• De vergadering verkiest unaniem voor het Provinciaal Bestuur Zwemmen Vlaams-Brabant:  
o Peter Lemaire (ALZV) voor 4 jaar (tot 2024)  
o Nico Ricquier (KAZS) voor 4 jaar (tot 2024)  
o Pascal Dom (DiZV) voor 4 jaar (tot 2024)  

• Ter info, zijn nog 2 jaar (tot 2022) verkozen lid van het provinciaal bestuur : Ann De Wit (DDAT) , 
Wim Stevens (SCZ), Sabrina Silverans (SCSG) en Pascal Caroyer (TRUST)  

 
9. INTERPELLATIES 

• Er werden geen formele interpellaties ontvangen. 
 

10. RONDVRAAG 

• (BEST) vraagt om de voorinschrijvingen vroeger te kunnen/mogen doen. De meeste clubs voelen 
dat voorinschrijvingen moeilijk verlopen en vragen om meer bijsturingen wanneer mogelijk en niet 
wachten tot het laatste moment. Dit punt zal op de ronde tafel met sportsecretarissen behandeld 
worden.  

• (KAZS) merkt op dat de interpellaties voor de AV VZF nog de volgende week verstuurd kunnen 
worden. De clubs moeten niet nalaten hun vragen en grieven rond de nieuwe organisatie VZF bij 
deze door te sturen. 

• (KVZP) wil dat de VZF bekijkt om anderstalige TAK opleidingen te organiseren. Het lesmateriaal 
(bestaande uit de FINA reglementen) is beschikbaar in andere talen via FINA en VZF kanalen. De 
theorie examen vragen zullen steeds in zover dit mogelijk is door de examinatoren verder 
toegelicht worden aan anderstaligen. De clubs worden gevraagd om zelf te bekijken of de 
kandidaten genoeg Nederlands machtig zijn om basis TAK functies te vervullen.  

 
11. HULDIGING verdienstelijke atleten 

 
12. SLOTWOORD door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur. 
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De voorzitter iedereen een behouden thuiskomst en sluit de vergadering. 
De verslaggever 
 P. Dom 
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