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

Notulen Bestuursvergadering
Vergadering van 24 september 2019

Aanwezig: W. Stevens, A. De Wit, P. Dom, P. Caroyer, S. Silverans, N . Ricquier,
Uitgenodigd: R. Van den Broeck (U)
Afwezig met kennisgeving: P Lemaire
Afwezig: B. Forsyth (U) , J. Cocquyt (U), PJ. Vangerven (U)

Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter.
1. Notulen vorige vergadering
▪ De notulen van de vergadering van 27 augustus 2019 worden overlopen en goedgekeurd.
2. Secretariaat
▪ Briefwisseling:
Datum
Van/aan

Toelichting

Datum

28/08

VZF

VZF Nieuwsflash - waterpolo - n°9

28/08

Wim

Kalender PACO wedstrijden via VZF website (Inge Leeten bevestigde)
De PACO wedstrijden zullen mee opgenomen worden in de
kalenderzittingen vanaf 2020

03/09

VZF

VZF Nieuwsflash - zwemmen - n°1

03/09
04/09

VZF
Jan C

Uitnodiging zaterdag 5 oktober 2019 voor kalendervergadering open
water.
Jan Cocquyt en Jarne Woutermartens vertegenwoordingen VB

05/09

VZF

FINA/VZF sportreglementen zwemmen + aanpassingen/interpretaties
sportreglementen zwemmen
op pagina 40 is er een foutje ingeslopen bij het voorbeeld bovenaan van
het sportreglement

06/09

VZF

VZF Nieuwsflash - artistiek zwemmen - n°1

06/09

VZF

VZF Nieuwsflash - schoonspringen - n°1

12/09

Wim

Layout nieuwe website PB ook voor smartphone
De link naar de deelname voorwaarden PK meten ook duidelijker te
vinden zijn.

17/09

VZF

VZF Nieuwsflash - zwemmen - n°2

19/09

VZF

VZF Nieuwsflash Waterpolo : Selectiedag- Swim Conference
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3. Sportsecretariaat I
De beperkte gegevens voor deze maand worden opgenomen in het verslag van volgende maand
4. Financieel
▪ Het material PK werd aangekocht.
5. Sportsecretariaat
▪ Deelname voorwaarde PK – STZ (Serge) markt op dat er een fout is in de beschrijving voor de 11
jarigen. Het lijkt dat een 11 jarige een 100m rugslag moete gezwommen hebben en dat voor hen een
200m rugslag niet voldoende zou zijn. Dit is niet volgens het achterliggende principe dat een langer
wedstrijd voldoende voorwaarde is voor een minder lange afstand. Dit zal duidelijker geformuleerd
worden. De 11 jarigen met 200m rugslag en zonder100m rugslag moeten ook toegelaten worden tot
het PK.
6. Varia
• Evaluatie eerste Saison Start Relay Race: zeer positief en voor herhaling vatbaar
De na-wedstrijd voor trainers, ouders en buren was geen succes. Er was 1 ploeg (Aarschot). Er
werd besloten dit luik niet te laten doorgaan. Volgend jaar moeten we hier meer reclame over
maken en geen eisen opleggen over de samenstelling man/vrouw.
Fiere club (SCSG) kon met de nieuwe wisselbeker naar huis gaan (en hem ons hopelijk volgend jaar
teruggeeft)
Beetje chaos bij het begin van de wedstrijd. Er stonden 10 afgevaardigden in de wachtrij om
wijzigingen door te geven. Volgend jaar misschien zeggen: "max 2 last minute aanpassingen per
club"
Het VZF reglement bepaalt het minimum aantal officials. Volgens die regel moeten we enkel kijken
naar de zwemmers op de individuele nummers. Aflossingen tellen niet mee. Als je dat strikt volgt
diende geen enkele club een official mee te brengen. Oplossing is het voorprogramma: zet erin dat
het aantal officials op de normale manier doch op basis van het aantal ingeschreven zwemmers +
last minute toegevoegde zwemmers berekend wordt.
De tijd tussen 2 nummers in Meetmanager verhoogd naar 90 seconden. Dat lijkt me een goede
waarde. De zwemmers hadden de tijd om het water te verlaten. De official (er was er maar 1 per
baan) had de tijd voor de administratie en de controle van de namen van de zwemmers.
Een foutje in de Meet Manager? Twee 800 m (4 x 200m) wedstrijden duurden volgens Meet
Manager meer dan een uur samen.
Je hebt een groot zwembad nodig. Op één ogenblik staat er 4 zwemmers van de vorige reeks, 4
zwemmers van de huidige reeks, 4 zwemmers van de volgende reeks, 1 official =13 mensen x 8
banen = 104 mensen langs de korte zijde van het bad.
Dank aan Aarschot om de organisatie van deze wedstrijd op zich te nemen.
7. Regeling van de werkzaamheden
▪ Volgende vergadering: op 29 oktober 2019 om 19.30u in het zaaltje van Brasserie De Oude
Kantien, Kantineplein 3 te Heverlee.
▪ De volgende vergaderingen op de laatste DINSDAG van elke maand in 2019: 26-nov, 17-dec en in
2020: 28-jan, 25-feb, 31-mar, 28-apr, 26-mei, en 30-jun.
8. Op te volgen punten:
Datum
28/05
24/09

Wat
Verder opvolgen onderzoek UZ Leuven , contact met de clubs ,
publicatie op onze facebook pagina en met de betrokkene.
PK LA Lenex
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Peter
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De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
De verslaggever,
Pascal Dom
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