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Notulen Bestuursvergadering
Vergadering 

Aanwezig:  A. De Wit, J. Jacobs, V. Matheussen, 
Uitgenodigd:  M. Demeester, L. Ulenaers
Afwezig met kennisgeving:  J. Cocquyt (U)
Afwezig zonder kennisgeving:  I. Stuyck (U)
 
  
Vergadering onder voorzitterschap van 

 
 

1. Notulen vorige vergadering 
� Wijziging in de notulen van de vergadering van 2 maart 2010

• In de tabel ‘verbeterde provinciale records’
    50m vrije slag (ipv 0.51.39)
• Nils Van Belle (WLW) behaalde geen haai op de 50m vrije slag.  Tijd wordt geschrapt.

 
 

2. Secretariaat 
• Briefwisseling: 

• 26/08 – E-mail van VZF met notulen van Raad van Bestuur dd. 19/05
• 27/08 – E-mail van VZF met vraag wanneer het PK 

de evaluatie na het komende PK.
• 27/08 – E-mail van VZF met mededeling dat Els Audenaert met zwangerschapsverlof gaat en 

dat Sepp Meyers haar vervangt.
• 29/08 – E-mail van PBZ

interdistrictenkampioenschap van 28/11.
• 01/09 – E-mail van VZF met notulen van VSB Waterpolo dd. 10/08
• 03/09 – Mailing van VZF met nieuwsflash. Wedstrijden type Vlaamse 2 moeten kenbaar 

gemaakt worden bij de VZF vóór 15/11. Data voor traine
zwemfed.be te vinden. 

• 06/09 – E-mail van AZS met opmerking over notulen van 24/08. Het provinciaal record van 
Ken Cortens op de 50m vrij staat op 0.51.39 ipv 0.23.99.

• 06/09 – Mailing van Vlaams
handicap. => dit werd doorgestuurd naar onze clubs.

• 08/09 – E-mail van SCSG met vraag naar de schildjes voor de haaien. => deze worden 
uitgereikt op het komende PK.

• 08/09 – E-mail van Ivan Woutermaertens, hij neemt ontslag 
=>  Aan SCSG werd de vraag gesteld of ze een eventuele vervanger hebben. Indien niet, zal 
de vraag ook aan KLZC gesteld worden.
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Notulen Bestuursvergadering 
Vergadering van 5 oktober 2010 

 
 
 

Matheussen, K. Moens, F. Mordijck , W. Stevens
Demeester, L. Ulenaers 

J. Cocquyt (U), M. Van De Voorde (U) 
Stuyck (U) 

Vergadering onder voorzitterschap van Karel Moens, voorzitter 

Wijziging in de notulen van de vergadering van 2 maart 2010: 
In de tabel ‘verbeterde provinciale records’ heeft Ken Cortens (AZS) 

vrije slag (ipv 0.51.39). 
Nils Van Belle (WLW) behaalde geen haai op de 50m vrije slag.  Tijd wordt geschrapt.

mail van VZF met notulen van Raad van Bestuur dd. 19/05
mail van VZF met vraag wanneer het PK zal doorgaan in 2011.  => dit hangt af van 

de evaluatie na het komende PK. 
mail van VZF met mededeling dat Els Audenaert met zwangerschapsverlof gaat en 

dat Sepp Meyers haar vervangt. 
mail van PBZ-Oost-Vlaanderen met uitnodiging en docu

interdistrictenkampioenschap van 28/11. 
mail van VZF met notulen van VSB Waterpolo dd. 10/08 

Mailing van VZF met nieuwsflash. Wedstrijden type Vlaamse 2 moeten kenbaar 
gemaakt worden bij de VZF vóór 15/11. Data voor trainersopleidingen in 2011 zijn tevens op 

 
mail van AZS met opmerking over notulen van 24/08. Het provinciaal record van 

Ken Cortens op de 50m vrij staat op 0.51.39 ipv 0.23.99. 
Mailing van Vlaams-Brabant met subsidieaanvraag sport voor personen met een 

handicap. => dit werd doorgestuurd naar onze clubs. 
mail van SCSG met vraag naar de schildjes voor de haaien. => deze worden 

uitgereikt op het komende PK. 
mail van Ivan Woutermaertens, hij neemt ontslag als lid van het VSB Waterpolo.  

=>  Aan SCSG werd de vraag gesteld of ze een eventuele vervanger hebben. Indien niet, zal 
de vraag ook aan KLZC gesteld worden. 
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W. Stevens, T. Van Dijck 

(AZS) een tijd van 0.23.99 op  

Nils Van Belle (WLW) behaalde geen haai op de 50m vrije slag.  Tijd wordt geschrapt. 

mail van VZF met notulen van Raad van Bestuur dd. 19/05 
zal doorgaan in 2011.  => dit hangt af van 

mail van VZF met mededeling dat Els Audenaert met zwangerschapsverlof gaat en 

Vlaanderen met uitnodiging en documenten voor het 

 
Mailing van VZF met nieuwsflash. Wedstrijden type Vlaamse 2 moeten kenbaar 

rsopleidingen in 2011 zijn tevens op 

mail van AZS met opmerking over notulen van 24/08. Het provinciaal record van 

aag sport voor personen met een 

mail van SCSG met vraag naar de schildjes voor de haaien. => deze worden 

als lid van het VSB Waterpolo.  
=>  Aan SCSG werd de vraag gesteld of ze een eventuele vervanger hebben. Indien niet, zal 
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• 14/09 – E-mail van VZF met vraag naar de verplichting om deel te nemen aan het 
interdistricten.  =>  Ons provinciaal reglement werd doorgestuurd. Er kunnen verantwoorde 
uitzonderingen voorgelegd worden. Geen verdere reactie ontvangen vanuit VZF. 

• 12/09 – E-mail van WLW dat hun wedstrijd van 19/09 niet zal doorgaan bij gebrek aan 
inschrijvingen. 

• 14/09 – E-mail van AART met hun lenex-uitslag van hun wedstrijd van 27/06.  => dit werd 
doorgestuurd naar de VZF. 

• 15/09 – E-mail van VZF met nieuwsflash over de ijsberen. 
• 15/09 – E-mail van VZF met notulen van VSB Kunstzwemmen dd. 07/09 en Vlaamse 

Trainerscommissie dd. 17/09 
• 15/09 – E-mail van VZF met vraag naar nieuwe kandidaat voor het VSB Waterpolo. 
• 17/09 – E-mail van VZF met de taakverdeling tijdens het zwangerschapsverlof van Els 

Audenaert: 
      Zwemmen en open water: Sepp Meyers 
      Waterpolo en synchroonzwemmen: Pascale Verbauwen 
      Schoonspringen en masters: Sarah Sturtewagen 
      IJsberen: Gretl Vandamme 
• 19/09 – E-mail van AZS met brief van Mirthe Goris. Zij gaat liever in Nijlen zwemmen dan op 

het interdistrictenkampioenschap op 28/11 omwille van het prijzengeld en de sfeer. 
• Idem voor Laurence Lambot (LOR), Jolien Vermeylen en Brenda Rodiers (BEST) 
• 20/09 – Mailing van KBZB met info over het BK 25m te Wachtebeke. 
• 20/09 – E-mail van VZF met vraag welke thema’s het meest aanspreken voor een eventuele 

opleiding.  =>  Wij hebben de thema’s ‘boekhouding’, ‘werken met vrijwillers’ en ‘vzw-
wetgeving’ opgegeven. 

• 23/09 – E-mail van Patrick Cortens dat er een aantal records van Ken ontbreken.  => De 
nodige homologatieaanvragen zijn nooit bij ons aangekomen. 

• 27/09 – E-mail van VZF met notulen van VSB Kunstzwemmen jaarvergadering dd. 25/09 en 
VSB Kunstzwemmen van 07/09 

• 28/09 – E-mail van VZF met notulen van VSB Open Water dd. 25/09 en VSB Kunstzwemmen 
jaarvergadering dd. 25/09 

• 30/09 – E-mail van VZF met hun nieuwe e-mailadressen: 
admin@zwemfed.be wordt brigitte@zwemfed.be 
communicatie@zwemfed.be wordt sarah@zwemfed.be 
topsport@zwemfed.be wordt pascale@zwemfed.be 
sporttechnisch@zwemfed.be wordt sepp@zwemfed.be 
recreatief@zwemfed.be wordt gretl@zwemfed.be 
info@zwemfed.be blijft bestaan 

• 03/09 – E-mail van WLW, Nils van Belle heeft géén haai behaald op de 50m vrij in 0.20.08. 
Tijd wordt geschrapt. 
 
 

3. Sportsecretariaat 
� Ontvangen voorprogramma’s: 

Club Datum Omschrijving Inzwemmen 
AART 26/12/10 AART - Ultieme Kans 13u00 

ZCT 19/12/10 ZCT - Kerstprijs 9u30 

ZCT 19/12/10 ZCT - Kerstprijs 13u00 

LSVZ 23/01/11 LSVZ - B-Circuit 13u00 

BEST 28/12/10 BEST - Laatste Kans 17u00 

 
� Ontvangen uitslagen: 

Club Datum Omschrijving Wijze 
SCSG 19/09/10 Wedstrijd te Strombeek Topswim-email 

LSVZ    BEST 18/09/10 Wedstrijd te Overpelt Topswim-email 

LSVZ    BEST 19/09/10 Wedstrijd te Overpelt Topswim-email 
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Club Datum Omschrijving Wijze 
LSVZ 26/09/10 Wedstrijd te Landen Topswim-email 

BEST      LOR 26/09/10 Wedstrijd te Boom Topswim-email 

DDAT 3/10/10 Wedstrijd te Ternat Topswim-email 

 
� Volgende zwemmers behaalden een loodsvisje: 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 
Forton Bruce AART /120/96 100m SS 1.21.24 3/10/10 

Pauwels Mattias DDAT /001/95 200m VR 2.04.70 3/10/10 

De Wolf Silke DDAT /231/98 200m WS 2.57.61 3/10/10 

Bogaerts Emi DDAT /259/98 200m WS 2.57.39 3/10/10 

Winnen Ilona LSVZ /154/96 100m VR 1.06.60 26/09/10 

Polleunis Daphne STT  /111/96 100m VL 1.09.75 26/09/10 

Fostier Amber ZIOS /156/98 200m WS 2.53.53 3/10/10 

 
� Volgende zwemmers behaalden een haai:  

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 
Vincke Warre DDAT /207/98 200m WS 2.40.75 3/10/10 

Vangoetsenhoven Dries LSVZ /146/97 100m SS 1.18.86 26/09/10 

Polleunis Daphne STT  /111/96 100m VL 1.09.75 26/09/10 

 
� Volgende zwemmers behaalden een provinciaal record : 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum Leeftijd 
DDAT Ben Dames  4X100 VS 4.36.72 3/10/10 11 
DDAT Ben Dames  4X100 VS 4.36.72 3/10/10 12 

 
� Volgende zwemmer behaalde een Belgisch jeugdrecord: 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 
 

Wij wensen de zwemmers en trainers van harte proficiat met de behaalde resultaten. 
 
 

4. Financieel verslag 
� ZCL heeft zijn openstaande rekening betaald. 
� Het financieel verslag wordt overlopen en goedgekeurd. 
 

 
5. Provinciale Kampioenschappen 

� Het middagmaal (spaghetti) voor de kernjury en de officials die een hele dag fungeren wordt betaald 
door het provinciaal bestuur. 

� Wim Stevens en Luc Ulenaers zullen op 15/10 ‘s avonds het zwembad in Leuven controleren. 
� Tijdens het PK zal er aan de trainers een enquête voorgelegd worden ter evaluatie van de wedstrijd. 

 
 
6.    Interdistrictenkampioenschap 

� Voorbereidingen voor het interdistrictkampioenschap in Aalst werden getroffen (bus, 
afgevaardigden, officials).   
Nota van de Secretaris: Ondertussen werd deze wedstrijd afgelast wegens te weinig interesse van 
andere districten en is dit alles van geen belang meer. 
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7.   Varia 

� Swimgate, the never ending story: Wim en Joeri volgen de Swimgate-projectvergaderingen.  Binnen 
de VZF is er grote ontevredenheid over de stand van zaken en het verloop van het project. 

� Charlie geeft z’n ontslag als voorzitter, maar wenst z’n mandaat binnen het Provinciaal Bestuur 
verder te zetten. Felix neemt het voorzitterschap over, Veerle wordt ondervoorzitter. De nodige 
instanties worden hierover ingelicht. 

 
 
8.  Regeling van de werkzaamheden 

� PK op zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2010 in de Sportoase, Philipssite in Leuven 
� Vlaams-Brabants Criterium Lange Afstand op zondag 31 oktober en maandag 1 november te 

Londerzeel 
� Volgende vergadering: dinsdag 2/11 om 20u00 in de vergaderzaal van het cafetaria van het 

zwembad van Strombeek-Bever, Ringlaan 25. 
� TAK-opleiding: theorie op dinsdag 9 november 2010 (dus niet 16 november); herhaling en examen 

op dinsdag 30 november 2010; telkens vanaf 19u30 in de vergaderzaal van het cafetaria van het 
zwembad van Strombeek-Bever, Ringlaan 25. 

 
 
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.  
 
 
 
De verslaggever, 
 
Ann De Wit 


