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Notulen Bestuursvergadering
Vergadering 

Aanwezig:  A. De Wit, J. Jacobs, S. Kestens,
Uitgenodigd:  M. Demeester,  M. Van De Voorde 
Afwezig met kennisgeving:  T. Van Dijck
Afwezig: Babette Forsyth (U), I. Stuyck (U)
 
  
Vergadering onder voorzitterschap van 

 
 

1.   Notulen vorige vergadering 
� De notulen van de vergadering van 

 
 

2.   Secretariaat 
� Briefwisseling: 

• 07/03 - Mail van Ronny Buggenhout (voorzitter VSB 
Vlaams Zomercriterium en een poging tot motivatie van de beslissing om het VZC te 
vervroegen. 

• 07/03 - Mail van Johnny Van Der Straeten (voorzitter VZF) die het standpunt van Ronny 
Buggenhout deelt, maar meegeeft dat er overle

• 08/03 - Mail van Herman Verbauwen (voorzitter Trainerscommissie) die argumenten 
aanhaalt om het VZC 

• 17/03 - Mail van PB OVL met de melding dat haar clubs op hun jaarvergadering be
hebben om niet langer deel te nemen aan het interdistrictenkampioenschap.

• 18/03 - Mail van VZF met de vraag om een zaal vast te leggen voor de opleiding van het 
nieuwe ledenprogramma "Assist". Voor Vlaams
13/06 om 19u00 in het zwembad van Strombeek

• 18/03 - Mail van VZF met nieuwsflash rond waterpolo
• 18/03 - Mail van VZF met nieuwsflash rond synchroonzwemmen
• 19/03 - Mail van VZF met notulen van VOC Zwemmen van 27/02
• 19/03 - Brief en mail van VZF 

VZC is toegevoegd. 
• 21/03 - Mail van VZF met notulen van VSB Open Water dd. 23/02
• 21/03 - Mail van Ronny Buggenhout (voorzitter VSB Zwemmen): BK's in de zomer zullen 

voor de periode 2014
dagen). 
Bijgevolg heeft het VSB, in overleg met de TSC en de STC, beslist het VZC voor deze
periode te laten doorgaan het 2° weekend van juli ( 3 dagen).
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Notulen Bestuursvergadering 
Vergadering van 2 april 2013 

 
 
 

S. Kestens, V. Matheussen, F. Mordijck , W. Stevens
M. Van De Voorde  

T. Van Dijck, L. Ulenaers (U), J. Cocquyt (U) 
. Stuyck (U) 

Vergadering onder voorzitterschap van Felix Mordijck, voorzitter. 

De notulen van de vergadering van 5 maart 2013 worden goedgekeurd 

Mail van Ronny Buggenhout (voorzitter VSB Zwemmen) met historiek van het 
Vlaams Zomercriterium en een poging tot motivatie van de beslissing om het VZC te 

Mail van Johnny Van Der Straeten (voorzitter VZF) die het standpunt van Ronny 
Buggenhout deelt, maar meegeeft dat er overleg moet komen.  ->  wij hebben gereageerd

Mail van Herman Verbauwen (voorzitter Trainerscommissie) die argumenten 
aanhaalt om het VZC toch op z’n normale datum te laten. 

Mail van PB OVL met de melding dat haar clubs op hun jaarvergadering be
hebben om niet langer deel te nemen aan het interdistrictenkampioenschap.

Mail van VZF met de vraag om een zaal vast te leggen voor de opleiding van het 
nieuwe ledenprogramma "Assist". Voor Vlaams-Brabant zal dit doorgaan op donderdag 

m 19u00 in het zwembad van Strombeek-Bever (Grimbergen)
Mail van VZF met nieuwsflash rond waterpolo 
Mail van VZF met nieuwsflash rond synchroonzwemmen 
Mail van VZF met notulen van VOC Zwemmen van 27/02 
Brief en mail van VZF met aangepaste dagorde van haar AV: datumproblematiek 

Mail van VZF met notulen van VSB Open Water dd. 23/02
Mail van Ronny Buggenhout (voorzitter VSB Zwemmen): BK's in de zomer zullen 

voor de periode 2014-2016 doorgaan tijdens het 3° en 4° weekend van de maand juli (3 

Bijgevolg heeft het VSB, in overleg met de TSC en de STC, beslist het VZC voor deze
periode te laten doorgaan het 2° weekend van juli ( 3 dagen). 
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W. Stevens 

Zwemmen) met historiek van het 
Vlaams Zomercriterium en een poging tot motivatie van de beslissing om het VZC te 

Mail van Johnny Van Der Straeten (voorzitter VZF) die het standpunt van Ronny 
>  wij hebben gereageerd 

Mail van Herman Verbauwen (voorzitter Trainerscommissie) die argumenten 

Mail van PB OVL met de melding dat haar clubs op hun jaarvergadering beslist 
hebben om niet langer deel te nemen aan het interdistrictenkampioenschap. 

Mail van VZF met de vraag om een zaal vast te leggen voor de opleiding van het 
Brabant zal dit doorgaan op donderdag 

Bever (Grimbergen) 

 
 

met aangepaste dagorde van haar AV: datumproblematiek 

Mail van VZF met notulen van VSB Open Water dd. 23/02 
Mail van Ronny Buggenhout (voorzitter VSB Zwemmen): BK's in de zomer zullen 

jdens het 3° en 4° weekend van de maand juli (3 

Bijgevolg heeft het VSB, in overleg met de TSC en de STC, beslist het VZC voor deze 
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• 24/03 - Mail van LSVZ met bericht dat hun voorzitter, Anja Simons, met onmiddellijke 
ingang uit de club werd gezet. 

• 25/03 - Mailing van KBZB met data van BK's zwemmen voor 2014-2016 
• 28/03 - Mailing van KBZB met inschrijvingsformulieren en informatie voor BK open van 18-

20 mei te Antwerpen 
• 29/03 - Mail van VZF met nieuwsflash rond zwemmen. Men zoekt leden voor de Vlaamse 

Opleidingscommissie Zwemmen (personen met trainerservaring en/of een pedagogisch of 
sportspecifiek diploma). Meer info op www.zwemfed.be 

• 29/03 - Mail van VZF met notulen van het VSB open water dd. 23/03 en van het VSB 
zwemmen dd. 14/03. 

Te onthouden zijn: 
"Tussentijden Rugslag: de reglementen met betrekking tot het opnemen en vermelden 
van de tussentijden is ook van toepassing op de Rugslag (SW 2.9.2 en SW 11.6 en 
Deel 2 art. 2.10.8 tot en met 2.10.19.)" 
� Elk keerpunt bij rugslag krijgt dus een tussentijd (bij het raken van de muur)!  

 Het keerpunt hoeft dus niet noodzakelijk met het "oude" keerpunt uitgevoerd te    
 worden!!! 

"Keerpunt Rugslag SW6.4. 
SW 6.4 When executing…………. respective lane. During the turn the shoulders may 
be turned over the vertical to the breast after which a continuous single arm pull or a 
continuous simultaneous double arm pull may be used to initiate the turn. The swimmer 
must have returned to the position on the back upon leaving the wall. 
� Tijdens het keerpunt mogen de schouders over de verticale as gedraaid worden 

naar de borst toe, waarna een ononderbroken armtrekbeweging, hetzij met één 
arm hetzij met beide armen gelijktijdig, mag uitgevoerd worden om het draaien in 
te zetten. 
Vanaf het ogenblik dat men de rugligging verlaat dienen alle volgende 
bewegingen ononderbroken (continuous) elkaar op te volgen. Het einde van de 
armtrekbeweging dient dus gevolgd te worden door het inzetten van de 
tuimelbeweging.  
Op het voorbije EK in Debreçen werd het niet onmiddellijk inzetten van de 
tuimelen, na de armtrekbeweging als fout aanzien." 

� Niets gewijzigd, het moet één vloeiende beweging blijven! 
• 29/03 - Mailing van KBZB met aanpassing van uiterste inschrijfdatum voor BK open van 18-

20  mei: 23/04/2013 
• 02/04 - Mail van PB Lim met hun wedstrijdkalender voor 2013-2014. Dit zal doorgestuurd 

worden naar onze clubs. 
 
 
3.   Sportsecretariaat 

� Ontvangen voorprogramma’s: 
Club Datum Omschrijving Inzwemmen 

LSVZ 01-05-13 LSVZ - B-Circuit 13u00 

KVZP 19-05-13 KVZP - B-Circuit 13u00 

 
� Ontvangen uitslagen: 

Club Datum Omschrijving Wijze 
STT       ZCK 09-03-13 Wedstrijd te Gent Splash-email 

STT       ZCK 10-03-13 Wedstrijd te Gent Splash-email 

KVZP 10-03-13 Wedstrijd te Seraing Splash-email 

AZS 17-03-13 Wedstrijd te Aarschot Splash-email 

WLW 17-03-13 Wedstrijd te Sint-Pieters-Leeuw Splash-email 

KVZP 23-03-13 Wedstrijd te Sint-Pieters-Woluwe Splash-email 
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� Volgende zwemmers behaalden een loodsvisje: 
Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 

Vandevelde Raf STT  /089/93 100m school 01:06.32 10-03-13 

Van Den Broeck Elena ZCK  /217/98 400m vrij 04:51.60 10-03-13 

 
� Volgende zwemmers behaalden een Haai:  

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 
Geeroms Anke SCZ  /130/00 200m school 02:54.00 10-3-2013 

Vandevelde Raf STT  /089/93 200m school 02:21.42 10-3-2013 

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

4.   Financieel verslag 
�  Het financieel verslag wordt overlopen en goedgekeurd. 
� Formulieren subsidieaanvraag Vlaams-Brabant ontvangen, het nodige wordt gedaan.  
 

 
5.  PK 2013 

� Aanbesteding PK is verstuurd: De kandidatuurstellingen voor de organisatie van de Provinciale 
Kampioenschappen van 19 en 20 oktober 2013, moeten gestuurd worden naar het Algemeen 
Secretariaat van het Provinciaal Bestuur vóór vrijdag 31 mei 2013 
(12.00 uur) per aangetekend schrijven of ten laatste eigenhandig afgegeven worden op de dag en 
het uur van de opening van de inschrijvingen. Het gebruik van het officiële inschrijvingsformulier is 
verplicht. 
Opening: tijdens de vergadering van het Provinciaal Bestuur, op dinsdag 4 juni 2013 om 20u00 te 
Strombeek-Bever, vergaderzaal cafetaria zwembad. 
Hierbij doen we een eveneens oproep voor kandidaten inrichters voor het PK lange afstand (eerste 
weekend van november 2013). Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 31/05. 

� In het verslag van het PB WVL van 14/03 staat dat het VSB toelating heeft gegeven om 10-jarigen 
opnieuw toe te laten tot de PK’s voor 200m wissel en 400m vrij. 

� Het VSB is volgens ons niet bevoegd om te bepalen wie of wie niet mag deelnemen aan 
een PK. 

� Waarom staat dit niet in de notulen van het VSB van de laatste maanden? 
� Waarom stelt WVL of het VSB de vraag niet aan de andere PB’s, aangezien dit elke 

provincie aanbelangt? 
� De reden voor deze wijziging zou zijn dat ze dan een tijd in een 50m-bad kunnen 

zwemmen, gezien het feit dat op het VJK de 50m-bad tijden voorrang krijgen op de 25m-
bad (de 25m-bad inschrijftijden worden in tragere reeksen ingedeeld dan de 50m-bad 
inschrijftijden). 
Aangezien Vlaams-Brabant helemaal geen 50m-bad telt, heeft dit voor onze zwemmers 
geen enkel voordeel.  Wij stellen dan ook voor dat een conversie van de 25m-bad 
inschrijftijden naar 50m-bad mag worden toegepast, zoals gemakkelijk kan uitgevoerd 
worden in Splash Team Manager 

 
 

6.   Varia 
� Nieuwe badges VZF voor Sylvia, Felix en Veerle zijn aangevraagd.  
� Beleidsplan 2013-2016: elk lid van het bestuur leest het tegen volgende vergadering en ziet of we 

opmerkingen hebben. 
� Felix vraagt of Assist (programma voor ledenadministratie) en Team Manager niet kan verbonden 

worden.  In de eerste fase is dit niet voorzien  (edit: ondertussen werd er wel in een offline koppeling 
van Assist met TM met name via csv-bestandjes voorzien) 

� Vlarem II: het provinciaal bestuur wil op de wedstrijden de nodige toezichthouders en redders in 
functie van het aantal zwemmers dat zich tijdens het inzwemmen in het zwembad bevindt.  Meestal 
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zal daarom moeten ingezwommen worden in twee shiften om het aantal zwemmers te beperken ifv 
de beschikbare wateroppervlakte.  Een aangepast voorprogrammaformulier wordt opgesteld. 

 
 
7.   Regeling van de werkzaamheden 

� Volgende vergadering: dinsdag 7 mei 2013 om 20u00 in de vergaderzaal van de cafetaria van het 
zwembad van Strombeek-Bever, Ringlaan 25. 

� Opleidingssessie Assist (nieuw ledenprogramma VZF) op donderdag 13 juni 2013 om 19u00 in de 
vergaderzaal van de cafetaria van het zwembad van Strombeek-Bever, Ringlaan 25.  

� Vlaams Interprovinciaal Beraad: op 7 december 2013 ergens in West-Vlaanderen. 
� Volgende vergadering: 04/06/2013 

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


