Secretariaat: Pascal Dom
🖂 Neerstraat 1B 1700 Sint Martens Bodegem
🖂 0477/47.65.70
🖂 pdom@pbz-vlb.be

NOTULEN JAARVERGADERING 6 FEBRUARI 2021
VIA VIRTUELE MEETING
Aanwezig voor het Bestuur: A. De Wit, W. Stevens, N. Ricquier, S. Silverans, P Lemaire, P. Caroyer, P.
Dom
Verontschuldigd:
Uitgenodigd R. Van den Broeck (U)
Vertegenwoordigde clubs (20 +3) : BEST, DDAT, DIZV, KAZS, KLSVZ, SCSG, SCWR, SPLBR, SCZ, STZ,
TRUST, WIOS, WLW ZCK, ZCT, ZIOS (volmacht),
Afwezige (1) club : ALZV, ATLZ, KVZP, Laqua, SCHAR, ZGG, BSB

Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter.
1. REGISTRATIE VIA AANWEZIGEN ZOOM van de clubs om 10u00
2. OPENINGSWOORD door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur en overlopen van de agenda.
3. DE NOTULEN JAARVERGADERING VAN 15 FEBRUARI 2020 worden eenparig goedgekeurd.
4. OVERZICHT REALISATIE 2020 (zie details in powerpoint)
● Evolutie ledenaantal 2020 = VLAAMS-BRABANT: 9 510 LEDEN – 25 VERENIGINGEN
● Kernactiviteiten provinciaal bestuur:
o 12 bestuursvergaderingen (Meestal virtueel) , verslagen op website en 1 Jaarvergadering
op 15 februari 2020. Organisatie van opleiding TAK officials.
o Wedstrijden provinciaal niveau:
▪
▪

▪

De meeste wedstrijden konden niet doorgaan wegens corona
Organisatie (aangepast) provinciaal kampioenschap korte afstand ism Laqua
(leuven)
Organisatie provinciaal kampioenschap lange afstand geannuleerd wegens corona
CVB 50m-bad te sint-pieters-woluwe Gemeente wenst het zwembad niet langer ter
beschikking te stellen
CVB 50m-bad te molenbeek ism DIZV (Dilbeek)

▪

De eerste corona-proof wedstrijd te aarschot diende als referentie binnen VZF

▪
▪

●
●

o

Ondersteuning van de clubs bij inrichten corona-proof wedstrijden en ‘steun aan de sport’
op basis van financiering door liquidatie van onze reserves wegens nakende ontbinding

o

Vertegenwoordigd op interprovinciaal beraad in Leuven – 11 januari 2020

o Vertegenwoordiging in diverse organen VZF
Opvolging Ronde tafel sport-secretarissen
Vraag - facturen noodzakelijk voor Steun aan de Sport- Ja en kan ook voor uitgaven tussen nu
en mei. ( tot augustus)

5. FINANCIEEL VERSLAG EN BEGROTING:
● De penningmeester Sabrina.
6. RONDVRAAG
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●
●
●

●
●
●

-2-

(DiZV) vraagt om de kalender van wedstrijden op de websites (provincie en zwemfed) up to date
te houden. Een overzicht wordt gegeven van de status op de
(SCSG) Dankt de clubs Dilbeek, Meise, Londerzeel voor het aanbod van zwemwater om te helpen
bij
(SCZ) Stages en examens voor TAKkers in opleiding. Hangt af van de versoepelingen voor
vergaderingen. Voor stages en examens konden wel bij de wedstrijden die georganiseerd werden,
zodra er wedstrijden zijn - (VSC/Ria) nood aan praktijkopleiding is groot dus weinig zin om alleen
theorie te geven.
(ZCT) Wat met limieten voor de wedstrijden ? Dit is een aandachtspunt waar de federaties zelf
mee bezig zijn. Van zodra er meer geweten is laten we dit ASAP weten.
(Splash) Vrouwelijke redders in Brussel gevraagd - oproep zal gelanceerd worden. (SCZ) vraagt
om dan ook zwemwater te kunnen krijgen in het Brusselse.
(KLSVZ) Suggestie naar hybride vorm van vergaderen ook in normale tijden verder te zetten.
(SCZ) Zou ook in de middag van een volle dag wedstrijd kunnen plaatsgrijpen. Dit kan de
netwerken versterken ook al kan niet iedereen aanwezig zijn.

7. HULDIGING verdienstelijke atleten - zal handdoek voor iedereen worden in dit speciale jaar. De
verdeling zal binnen een 10 tal weken volgen.
8. Ronde tafel: nieuwe Adviesraad voor de Regio.
a. Presentatie door Nico en Pascal C
b. Limieten
c. FQM
d. Stages in buitenland - overzicht per club.
e. Verenigingswerk statuut - administratieve kluif die geen enkele club aankan. Gewone
vrijwilligers statuut (2600 euro per jaar) blijven behouden en alleen als dit is uitgeput. Voor
kleine clubs is dit niet werkbaar. (KLSVZ) geeft aan dat ze dit niet kunnen dragen.
9. Ronde tafel: PK 2021
a. Deelname voorwaarden en naar limieten toe zal het vervallen tot zoveel mogelijke deelname
binnen de tijdslimiet organiseren.
b. (SCSG) Los te zien van tijden - kijk om zoveel mogelijk te laten zwemmen en liefst een PK dat
net het lokale niveau overstijgt.
c. (KLSVZ) hoe kan je limieten laten zwemmen wanneer men overgaat van categorie.
d. Moet de ‘titel’ Provinciaal Kampioen worden uitgedeeld ? Meer belang om veel te laten
zwemmen (BEST, WLW, SCSG) volgen deze lijn.
10. SLOTWOORD door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur.

De voorzitter sluit de vergadering.
De verslaggever
P. Dom
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