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

Notulen Bestuursvergadering
Vergadering van 25 augustus 2020

Virtuele vergadering.
Aanwezig: W. Stevens, P. Caroyer, P. Dom, S. Silverans, N . Ricquier, A. De Wit
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.

Secretariaat
▪ Briefwisseling:

Datum

Van/aan

Toelichting

Datum

04/08

VZF

Volgende bestuursmandaat (functie) worden vacant voor AV

19/08

SCSG (Luc Robion)

Als het geen PK moet zijn gebruik dan dit zwembad om ALLE
zwemmers, een kans te geven enkele wedstrijdjes te zwemmen.
Wij staan in elk geval achter een oplossing voor alle zwemmers daar dit
onze zwemsport op langere termijn ten goede zal komen zowel in de
club als in de provincie.

antwoord Wim:

We bekijken de wedstrijden in Aarschot en Leuven als 1 geheel. We
trachten iedereen een kans te geven om te zwemmen.
Er zijn echter veel tegenstrijdige elementen (voorrang aan de club die
officials levert, iedereen moet kunnen zwemmen, max 200 deelnemers
per wedstrijd, ....). Een evenwicht zoeken is niet eenvoudig.

20/08

2. Sportsecretariaat I
Geen ontvangen voorprogramma’s:
Club

Datum

Omschrijving

Inzwemmen

Geen ontvangen uitslagen:
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Datum

Omschrijving

Geen nieuwe homologaties
▪ A-tijden
▪ Haaien
Eén zwemmer behaalde provinciale record:
Naam en voornaam
Laura Wauters

CV-nr
KLSVZ/21104/03

Nummer
50 vlinder

Tijd
27.43

Datum
Leeftijd
14/08/2020
17

Geen zwemmer behaalde een Belgisch (jeugd)record:
Naam en voornaam

CV-nr

Nummer

Tijd

Datum

3. Financieel
▪ Overzicht van de rekeningen door de penningmeester (Sabrina)
▪ Sabrina geeft overzicht om te overleven zonder inkomsten van het PK en met steun voor COVID
maatregelen.
4. Sportsecretariaat
▪ Positieve reactie van meerdere clubs (KLSVZ (13/08); SCZ (15/08); SCWR (16/08); ZCT (17/08);
TRUST (17/08); DDAT (19/08); SCSG (19/08)) op de vragen en voorstellen van KAZS om wedstrijd te
organiseren.
In Aarschot zak KAZS een referentiemodel op te bouwen hoe we in deze tijden een zwemwedstrijd
kunnen organiseren. Onze Vlaamse Brabantse zwemmers zullen dan de komende maanden de
mogelijkheid te geven om wedstrijden te kunnen zwemmen. De juiste data wanneer wedstrijden kunnen
plaatsvinden te bepalen maar op 13 september richt KAZS met ZCT de eerste wedstrijd in.
o De wedstrijd zal over de ganse dag plaats vinden. In de ochtend zullen we een wedstrijd inrichten
voor 9-12 jarigen in de namiddag zullen we de zwemmers die 13+ zijn kunnen zwemmen.
o Elke team moet een afgevaardigde, een COVID-19 verantwoordelijke hebben en een trainer.
o De zwemmers, afgevaardigde en COVID-19 verantwoordelijke zullen in de sporthal plaatsnemen
waar bedden, stoeltjes, … zijn toegelaten.
o Trainers zijn toegelaten in het zwembad. Elke trainer zal een box toegewezen krijgen waar hij/zij de
wedstrijd kan coachen. Een team inclusief trainers, afgevaardigden en COVID-19 verantwoordelijke
mag maximum uit 50 personen bestaan, de zogenaamde sportbubbel.
o De wedstrijd zal plaats vinden zonder publiek, maar we zullen de wedstrijd streamen met overlay
van de elektronische tijden, zo kunnen ouders de wedstrijd volgen via het web.
▪ Provinciaal Kampioenschap 2020
o Het PK in zijn oorspronkelijke vorm behouden is onmogelijk.
o Het PK 2020 niet als PK zal doorgaan maar er zal wel een wedstrijd zijn tijdens het voorziene weekend. Maar de wedstrijd wordt een gewone, weliswaar corona-proof, wedstrijd.
o Een eerste overzicht van verdeling wedstrijdnummers en tijdsoverzicht door Nico geeft aan dat een
organisatie mogelijk is op 2 dagdelen met zo veel mogelijk nummers.
▪ PK Lange afstand: Vraag is gesteld aan de organisator (LAZS) maar DDAT zou kandidaat zijn om het
te organiseren, of alleszins toch al één dag, moest het in Meise niet kunnen doorgaan.
▪ Criterium Vlaams Brabant (CVB). Vele clubs kunnen geen corona-proof wedstrijd inrichten. Het is
onmogelijk de zwemmers een CVB programma op te leggen als voorwaarde om deel te nemen aan het
PK 2021. Dit seizoen geen PK noch CVB. Doch hopelijk wel regelmatig een zwemwedstrijd.
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o

▪

DDAT organiseert ook twee andere wedstrijden: 11/11: hele dag, ev. samen met ZIOS en 26/12:
hele dag, samen met DiZV.
o Op 26/12 is er ook nog KAZS/Trust in Aarschot, waarschijnlijk geen recordwedstrijd maar open.
o En dan is er dus nog KVZP op 11/10, maar enkel voor KVZP en SCZ.
Provinciale records (Vlaams Brabant)
o Laura Wauters, zwemmer van KLSVZ, heeft in Hengelo een Brabants Record gezwommen:
50vlinder met een tijd van 27.43. Kan dit zonder het formulier via Swimranking gehomologeerd
worden?
o Uitbreiden rapport ‘clubrecords’ met Vlaams Brabant Prov records. Het is feitelijk al klaar voor prov
records: neem als club de unie van alle clubs.

5. Regeling van de werkzaamheden
▪ Volgende vergadering: op 25 augustus 2020 om 19.30u via de ZOOM conference applicatie.
6. Op te volgen punten:
Datum
04/08
25/02

Wat
Aandenken voor Veerle (zie lijst)
3 Extra emblemen en handdoeken voor de KLSVZ zwemmers.

Wie
Sabrina
Peter

Tegen

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar online aanwezigheid en sluit de vergadering.
De verslaggever,
Pascal Dom
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A-tijden
Jaar

Naam

Comp.nr.

Afstand & Stijl

Tijd

Plaats

Datum

Haai-tijden
Jaar

Naam
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Comp.nr.

Afstand &
Stijl
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Tijd

Plaats

Datum
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