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Notulen Bestuursvergadering
Vergadering van 23 februari 2021

Virtuele vergadering.
Aanwezig: W. Stevens, , P. Dom, S. Silverans, N . Ricquier, A. De Wit, P Lemaire
Uitgenodigd: R. Van den Broeck (U)
Afwezig met kennisgeving: P. Caroyer
Afwezig:
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter.
1.

Secretariaat
▪ Briefwisseling:

Datum

Van/aan

Toelichting

Datum

11/02

VZF

De reglementen voor zwemwedstrijden worden op Vlaams niveau
vastgelegd door de Adviesraad zwemmen.
Er is een nieuwe versie beschikbaar van de
aanpassingen/interpretaties sportreglementen zwemmen.

11/02

VZF

VTS Plus Marathon
Vanaf 22 februari 2021 gaat 42 dagen lang de VTS Plus Marathon
door. Elke avond worden er webinars georganiseerd met verschillende
thema's, zowel sporttakoverschrijdend als sporttak specifiek. De
sporttakspecifieke opleidingen gaan door op donderdagavond.

22/02

VZF

Op zaterdag 27 maart 2021 om 10u00 houden we digitaal onze
jaarlijkse Algemene Vergadering.

2. Sportsecretariaat I
Geen ontvangen voorprogramma’s:
Club

Datum

Omschrijving

Inzwemmen

Geen ontvangen uitslagen:
Club

Datum

Omschrijving

Geen zwemmer behaalde provinciale record:
Naam en voornaam
Fortis : BE85 0015 2032 0406

CV-nr
www.pbz-vlb.be

Nummer

Tijd

Datum

Leeftijd
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Geen zwemmer behaalde een Belgisch Record:
Naam en voornaam

CV-nr

Nummer

Tijd

Datum

3. Financieel
▪ Geen punten

4. Sportsecretariaat
▪ Digicup is een wedstrijd-challenge met 3 wedstrijdprogramma’s.
Op elke wedstrijdprogramma is er een aanbod van verschillende afstanden (onderscheid voor
zwemmers 10 en jonger en 11 en ouder). De bedoeling is dat onze jongste sporters er elke keer 2
afstanden uitkiezen en de zwemmers vanaf 11 jaar 3 afstanden.
Tijdens de periode van het wedstrijdprogramma zal er ook regelmatig een update zijn van de uitslag.
Zo kan je zien wat de andere sporters van je leeftijdsgroep momenteel zwemmen. Er horen ook een
aantal klassementen (individueel en club) en prijzen bij.
Het PB vindt dit een fantastisch initiatief ook volgens feedback van vele clubs ! Creatief nagedacht van
de VZF.
▪ Verslag tweede adviesraad redio
Verduidelijking begrippen Adviesraad Regiowerking en Regiocommissie en beschrijft de mogelijke
betrokkenheid/impact van andere adviesraden/commissies (vb adviesraad zwemmen,
trainerscommissie…). besluitkracht van de Regiocommissie duidelijk moet worden afgebakend, dat er
moet gestreefd worden naar uniformiteit en slagkracht en dat de voeling met de clubs een permanente
bezorgdheid moet blijven.
✓ Met de Adviesraad Regiowerking wil de Zwemfed een grotere uniformiteit nastreven in de
initiatieven en activiteiten die er in elke regio georganiseerd worden. vnl. op 3 thema’s: (1)
Sportief aanbod in elke regio dit is onder meer wedstrijdconcepten en de timing regionale
wedstrijden (2) Ondersteuning clubs door adviezen formuleren over manieren om clubs te
ondersteunen in hun werking. Bijscholingen mogen niet vallen onder de Adviesraad
Regiowerking en/of Regiocommissies. (3) Verbinding met de clubs Om deze verbinding te
optimaliseren zal jaarlijks min. één initiatief genomen worden door de Regiocommissie i.s.m.
Adviesraad
De adviesraad bestaat uit twee vaste groepen: Leden die worden aangesteld door de
Zwemfed (personeel) en 5 vijf verkozen leden als vertegenwoordiger van de regio’s.
✓ Regiocommissie is amengesteld uit VIJF personen uit de regio
VIER vanuit clubs
EEN aangesteld door het Bestuursorgaan, in principe uit Adviesraad Zwemmen
Inge stelt tegen volgende vergadering (26 februari) een sneuveldocument op
5. Varia
• Bijscholing (online) van de Redfed- maandag 19 april, woensdag 21 april, donderdag 22 april en
vrijdag 23 april
• Op 31 maart werkt Wouter Georges zijn laatste werkdag af als secretaris-generaal van de KBZB.
Daarom gaan de Vlaamse Zwemfederatie en de Fédération Francophone Belge de Natation op zoek
naar een fulltime tweetalige (NL/F) administratief medewerker (M/V/X) met een passie voor
zwemmen.
6. Regeling van de werkzaamheden
▪ Volgende vergadering: op 30 maart 2021 om 20.00u via de conference applicatie.
7. Op te volgen punten:
Datum
06/02

Wat
Vragen feedback op JV om mee te nemen naar de ‘denktank’ DDT

Fortis : BE85 0015 2032 0406

www.pbz-vlb.be

Wie
Nico &

Tegen
Volgende
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• geen opmerking rond structuur
• Vrijwilligersstatuut vers Verenigingswerker
NOG GEEN Publicatie : PK 2021 deelname voorwaarden en
limiettijden (dezelfde als in 2020)
deelname voorwaarde 11 tot 14 jarigen opgeschor
Handdoeken met tekst ‘VZF - Vlaams Brabant & Brussel’

Pascal C

vergadering
stuurgroep

Nico & Wim

Pascal C

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

Fortis : BE85 0015 2032 0406

Comp.nr.

Afstand &
Stijl

www.pbz-vlb.be

Tijd

Plaats

Datum

info@pbz-vlb.be

