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

Notulen Bestuursvergadering
Vergadering van 29 september 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:
Afwezig: B. Forsyth (U) , J. Cocquyt (U), PJ. Vangerven (U), P Lemaire

Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter.
1.

Secretariaat
▪ Briefwisseling:

Datum

Van/aan

Toelichting

Datum

Leuven Aquatics
(Lief Van Derkrieken)

Vervangwedstrijd PK : 100% klaar om er voor te gaan.

03/08

VZF

Nieuwsbrief zwemmen - 3 september 2020
VZF Swim Conference: 19 en 20 september 2020 in Antwerpen
VZF Bijscholingen op maat najaar 2020
Kampioenschappen 2020-2021
•
Vlaamse Jeugdkampioenschappen korte baan (Diksmuide 7 &
8 november) 25 euro voor 4 starten
•
Vlaams Jeugd Talent Challenge zal heten (400m en 200m WS
FINA opgeteld = rangschikken 50 beste)
•
Flanders Swimming Cup zal doorgaan op 24 januari 2021 voor
een beperkte & internationale selectie .
•
De Vlaamse Kampioenschappen staan wel op het programma
Tip: Organiseer een VTS-opleiding initiator zwemmen in 2021 en boost
je lokale kwalificatiegraad!

16/09

KVZP (Sander)

Wedstrijd van KVZP op 11/10 mag geschrapt worden.

28/08

Stad Leuven en Sportoase stellen de tribunes in de Arena ( Sporthal)
voor al de zwemmers ter beschikking. Deze bieden voldoende plaats (
met voldoende afstand tussen) om alle zwemmers en begeleiding
coronaproof te zetten tijdens de wedstrijd.
+ enkele vragen voor Prov bestuur

De redenen hiervoor zijn :
•
We zijn nog heel druk bezig met onderhandelingen met Stad
Vilvoorde voor het algemeen functionering van zwemschool en
competitie.
•
Dit neemt veel tijd in beslag en de reacties van de stad zijn niet
van de snelste. Elke vraag die we hebben moet zijn weg volgen
in een bepaald protocol.
•
Voor de wedstrijd moeten we een plan uitwerken. Hierbij krijgen
we ook weinig respons van hen.
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De Vlaamse Regering geeft steun aan de in 2020 gesubsidieerde
sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. De
Vlaamse Regering biedt deze steun als gedeeltelijke compensatie voor
schade ten gevolge van corona en/of om ondersteuning te bieden bij de
heropstart na de corona-pandemie.
Als Vlaamse zwemfederatie ontvangen wij ook steun noodfonds Sport
met volgende voorwaarden dat de facturen via ons betaald worden en op
naam van de Vlaamse zwemfederatie staan.

VZF (Martine)

2. Sportsecretariaat I
Geen ontvangen voorprogramma’s:
Club

Datum

Omschrijving

Inzwemmen

1 ontvangen uitslag:
Club

KAZS/ZCT

Datum

Omschrijving

13/09/2020

Corona-proof wedstrijd te Aarschot.

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

CV-nr

Nummer

Tijd

Datum

Leeftijd

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

CV-nr

Nummer

Tijd

Datum

3. Financieel
▪ De wedstrijden georganiseerd onder Corona maatregelen krijgen steun van het PB met een
maximum van 500 euro per dagdeel. De organisatoren dienen de facturen aan het PB voor te
leggen als bewijs van aantoonbare tekorten ten gevolge van de COVID maatregelen. Het PB wenst
hiermee om zelf geen winst te maken en alle mogelijke winsten voor het ex-PK / COVID wedstrijden
zullen terug geïnvesteerd worden naar de organisatoren.
▪ Op vraag van BEST wordt bevestigd dat men “‘steun aan de sport” dossier mag invullen met een
gelijkaardige aankoop.
▪ Procedure noodfonds sport , gezien de VZF steun noodfonds Sport ontvangt zullen de facturen op
naam van de Vlaamse zwemfederatie staan en dan via de VZF betaald worden. De facturen extra
kosten (zoals elektronisch fluitjes, handgel, mondmaskers …) zullen we overmaken aan de VZF.
In de toekomst plannen hebt om steun aan de clubs en/of wedstrijden VZF te contacteren om deze
verder te bespreken.
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Vervang PK startgeld is € 5 en PB/VZF gaat dat startgeld innen en aan LAQUA € 1,50 per start
uitbetalen zoals vorige jaren.

4. Sportsecretariaat
▪ PK Lange afstand:
o Meise : ze organiseren geen lange afstand dit jaar.
o DDAT wil graag een lange afstand organiseren maar kan enkel op 1 november. GEEN PK Het
zou enkel 400m voor de eendjes en 800m voor de oudere zwemmers zijn.
▪ Rapport provinciale records: een nieuw systeem om het rapport provinciale records te genereren.
Link naar de rapporten:
o https://www.pbzvlb.be/php/clubrecords_v2.php?zwembadlengte=*&clubs%5B%5D=*&geslacht=*&leeftijden%5B
%5D=PR&prestaties=O&recordtype_i=L&recordtype_m=C&layout=D
o https://www.pbzvlb.be/php/clubrecords_v2.php?zwembadlengte=*&clubs%5B%5D=*&geslacht=*&leeftijden%5B
%5D=PR&prestaties=O&recordtype_i=L&recordtype_m=C&layout=O
▪ Ex-PK op zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2020
o De voorprogramma’s van de Covid wedstrijd van Vlaams-Brabant & Brussel (ter vervanging van
het PK) goedgekeurd op 31 augustus 2020
o Trust heeft laten weten dat ze op onze Covid wedstrijd de twee namiddagen zullen inschrijven
met een 60-tal zwemmers. Dit kan een probleem worden om genoeg zwemmers/clubs te laten
deelnemen binnen het tijdbestek.
o Wedstrijdnummers: een voldoende gevarieerd aanbod zou vanuit de provincie 'bewaakt' worden
zodat alle zwemnummers aan bod komen en verspreid worden over alle (andere nog te plannen)
wedstrijden.
o De organisatie zorgt voor maaltijden van de jury, ook alle takkers die een volledige dag
fungeren.
o Zal er met startkaarten gewerkt worden?
o De juryvergadering zal de avond ervoor online gepland worden.
▪ Corona-proof wedstrijd te Aarschot van 13/9
o De virtuele vergadering duurde bijna 2 uur. De naamsafroeping duurde veel te lang. Er waren
60 deelnemers. Het was goed zowel de organisator (Diederik) als de KR te laten spreken.
o Trust ook iets meer als 50 zwemmers heeft ingeschreven, maar inderdaad 2 sportbubbels heeft
gevormd (met aparte afgevaardigden en covid verantwoordelijken)
o Er is geen luidspreker in het zwembad maar er was wel projectie toch verliep de communicatie
van de uitsluitingen vlot.
o Er was geen mogelijkheid voor stage/examen.
o 3 Moeilijk te begrijpen VZF regels: De eerste regel betreft het inzwemmen en de tweede regel
betreft de tijdopname en de mondmaskers voor +13 jarigen (NM sessie) na de wedstrijd
o Het PB wenst de organisatie KAZS met hulp van ZCT te feliciteren met het puike werk en aan te
tonen dat een zwemwedstrijd veilig te organiseren is in COVID tijden.
5. Varia
• Alle kamprechters/starters ontvangen eerstdaags een elektronisch fluitje van de VZF.
• Opleiding officials Planning TAK cursussen volgend jaar
o Corona gaat ons nog lang parten spelen en op dit moment weigeren we nog stages en
examens. Er dreigt een tekort aan officials. Draaiboek VZF zegt dat stages en examens
mogen mits dragen mondmasker. Het is opnieuw mogelijk een TAK examen af te leggen.
Voorrang naar de mensen die nog maar 1 examen af te leggen hebben. Voorlopig enkel
examens en dus geen stages. Enkel op de wedstrijden van 17&18 oktober (Leuven), 11
november (Ternat), 22 november (Leuven). Alle examens moeten aangevraagd worden bij
de provinciale opleidingsverantwoordelijke (Wim Stevens). Examen is pas mogelijk nadat het
in de kalender opgenomen is.
o Data voor opleidingen 2021 kunnen nog niet gegeven worden.
• Afscheid Veerle als KR: persoonlijk en officieel afgeven, een datum is af te spreken
• Op 05 september was er de Jaarvergadering VZF , maar de nieuwe structuur zak in een aparte
meeting eind oktober en een bijzondere AV in December toegelicht & beslist worden.
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6. Regeling van de werkzaamheden
▪ De activiteiten van het provinciaal bestuur Vlaams Brabant worden verlengd door de beslissing AV
VZF tot augustus 2021. De vergaderingen zullen (indien nodig virtueel) blijven plaatsvinden op de
laatste dinsdag van elke maand.
▪ Volgende vergadering: op 27 oktober 2020 om 20.00u via de conference applicatie.
7. Op te volgen punten:
Datum
04/08
25/02
25/08

Wat
Aandenken voor Veerle (zie lijst)
3 Extra emblemen en handdoeken voor de KLSVZ zwemmers.
Een nieuw systeem om het rapport provinciale records te genereren.

Wie
Sabrina
Peter
Wim

Tegen
26/08
19/09

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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