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VLAAMSE ZWEMFEDERATIE / K.B.Z.B. 

 
PROVINCIAAL BESTUUR ZWEMMEN VLAAMS-BRABANT        
 

 
Joeri Jacobs 

Westrodestraat 84 

1861  Meise 

� 015 65 00 07 

� jjacobs@telenet.be 

 

 

Notulen Jaarvergadering 

vergadering van 16 februari 2008 te Aarschot 
 

 
 

Aanwezig voor het Bestuur: J. Jacobs, A. De Wit, A. Merckx, F. Mordijck, T. Van Dijck. 

Uitgenodigd: L. Ulenaers, M. Van de Voorde, L. Van Rooij. 

Afwezig met kennisgeving: K. Moens. 

Afwezig zonder kennisgeving: G. Claes (U), I. Stuyck (U). 

 
 

Aanwezige clubs: AART, AEGIR, AZS, BEST, BOAS, DBH, DDAT, DIZV, DWT, KLZC, KVZP, LOR, 

LSVZ, SCSG, SCWR, SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, WZV, ZCK, ZCT en ZIOS.  

Afwezig zonder kennisgeving: WIOS, ZCL en ZO. 
 

 

 

Vergadering onder voorzitterschap van André Merckx, ondervoorzitter. 
 

 

1-2. Onthaal, registratie en naamafroeping 

� WIOS, ZCL en ZO zijn afwezig. Deze clubs krijgen een administratieve boete van 65 € opgelegd. 

 

3. Voorwoord door de voorzitter 

� André verontschuldigd voorzitter Karel Moens die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. 

� Wij behaalden in 2007 een 4
de

 plaats op het interdistrictenkampioenschap in Aarschot en er zijn een 

60-tal gelauwerde zwemmers. Het zwemmen in Vlaams-Brabant is aan de beterhand! Proficiat aan de 

clubs! 

� In 2007 kregen we er vier kamprechters K1P bij en ook een 40-tal nieuwe officials; wij betreurden 

het overlijden van Roland Sonval van STT. 

� De voorzitter hoopt op een open en serene vergadering. 

 

4. Notulen vorige vergadering 

� De notulen van de vergadering van 10 februari 2007 worden eenparig goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag 2007 

� Het jaarverslag van 2007 wordt, na voorlezing, eenparig goedgekeurd. 

 

6. Financieel verslag en begroting 

� Bespreking Financieel verslag 2007 

� De penningmeester geeft bij de uitschieters op het financieel verslag van 2007 een woordje uitleg. 
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� Verslag rekeningnazichters 

� Martine Van Hecke, Rob Dieu en Ingrid Smekens hebben de boekhouding nagekeken en vinden 

dat de boekhouding goed en correct werd bijgehouden. Derhalve stellen zij voor aan de 

Jaarvergadering om de bestuurders te ontlasten 

� Goedkeuring financieel verslag 2007 

� Het financieel verslag van 2007 wordt eenparig goedgekeurd. 

� Goedkeuring begroting 2008 

� De begroting van 2008 wordt eenparig goedgekeurd. 

� Ontlasting aan de bestuursleden 

� De Jaarvergadering geeft, met eenparigheid van stemmen, de bestuursleden ontlasting. 

� Aanduiding 3 rekeningnazichters 

� Volgende personen gaven zich op om de rekeningen van 2008 te controleren: 

� Ingrid Smekens (LOR) 

� Martine Van Hecke (SCSG) 

� Rob Dieu (STT) 

 

7. Verkiezingen 

Er stonden tal van verkiezingen op het programma: 

� Voor het Provinciaal Bestuur 

� Rechtstreekse verkiezing van de secretaris: Joeri Jacobs werd met eenparigheid van de 

aanwezige stemmen herverkozen. 

� 2 bestuursleden: André Merckx en Felix Mordijck werden met eenparigheid van de aanwezige 

stemmen herverkozen. 

� Voor het Vlaams Sportbestuur 

� Masters: geen kandidaat. 

� Open Water: geen kandidaat. 

� Synchroonzwemmen: Inge Stuyck werd met eenparigheid van de aanwezige stemmen 

herverkozen. 

� Zwemmen: Luc Ulenaers werd met eenparigheid van de aanwezige stemmen herverkozen. 

De verkozenen voor het Vlaams Sportbestuur zullen voorgedragen worden aan de Raad van Bestuur 

van de Vlaamse Zwemfederatie ter benoeming. 

 

8. Interpellaties 

� SCSG stelt de vraag om de periode waarin het PK georganiseerd wordt te verschuiven naar 

bijvoorbeeld oktober/november. Zodat er in januari geen vijf weken na elkaar kampioenschappen 

zouden zijn. Ook voor de senioren komt dit beter uit omwille van examens. 

Na een bespreking in de vergadering, werd er besloten om een werkgroep samen te stellen van 

trainers en bestuurders die zullen bekijken wanneer het PK best kan doorgaan en in welke formule (3 

zondagen, weekend, …). De werkgroep zal voor de zomervakantie een voorstel uitwerken. Dit 

voorstel zal dan aan de clubs voorgelegd worden ter bespreking, zodat we op de kalenderzitting in 

oktober 2008 een besluit kunnen nemen. 

 

9. Rondvraag 

� KLZC vraagt hoe de stemmenverdeling werd opgebouwd. => Dit werd verduidelijkt. 

� SCWR laat weten dat het afgelopen PK prima is verlopen en georganiseerd. 

� SCZ klaagt aan dat er op het forum van TopSwim veel spam zit. => Dit zal nog eens aangekaart 

worden bij de VZF. 

� TZ vraagt om toch eens iets te doen aan de startblok van baan 7 in Aarschot. => Dit werd al 

meermaals doorgegeven aan Stad Aarschot. We zullen dit van kortbij opvolgen. 

� ZCT vraagt zich af of er een structuur bestaat waar men kan op beroep doen als het zwembad voor 

een perdiode sluit. => Er is geen georganiseerde structuur. 
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10. Huldiging verdienstelijke zwemmers 

� Onze verdienstelijke zwemmers in 2007 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van een 

provinciaal record of het behalen van een (jonge) haai en voor de top 3 in het eindklassement van het 

B-Circuit. 

 

11. Slotwoord 

� De voorzitter dankt iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan deze vergadering, wenst iedereen 

een behouden thuiskomst en sluit de vergadering. 

 

 

De secretaris, 

 

 

 

Joeri Jacobs 


