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 Secretariaat: Pascal Dom 
   Neerstraat 1B 1700 Sint Martens Bodegem 
     0477/47.65.70 

    pdom@pbz-vlb.be 
 

 
 

Notulen Bestuursvergadering 
Vergadering van 30 maart 2021 

 
 
 

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

 
1. Secretariaat 

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

12/03 VZF Martine Vloeberghen heeft beslist om een stap terug te zetten binnen 
de organisatie van de zwemfed. Het directieteam van de zwemfed zal 
vanaf heden bestaan uit twee personen: An Rydant, algemeen 
directeur, en Lode Grossen, technisch directeur. 

 

17/03 Wim / BEST (Johan Morren) Vraag : kan clubkledij hiervoor ook worden ingediend ? 
Antwoord :   geen probleem met clubkleding. 

 

22/03 KBZB KBZB communicatie: alternatieve zwemcompetities in de zomer 
Communicatie aan alle zwemclubs m.b.t. organisatie van officiële 
zwemwedstrijden in de zomer volgens een alternatieve formule. 

 

27/03 VZF Algemene Vergadering van de VZF  
Er wordt door de VZF gerekend op de know-how van de regio voor vele 
van bovenstaande ‘projecten’.  
laatste vergadering regio werkgroep was 28/02 - 

 

    

 
 
2.   Sportsecretariaat I 
Geen ontvangen voorprogramma’s: 

 

Club Datum Omschrijving Inzwemmen 

    

 
Geen ontvangen uitslagen: 

Club Datum Omschrijving  
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Geen zwemmer behaalde provinciale record: 
 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum Leeftijd 

      

 
Geen zwemmer behaalde een Belgisch Record: 

 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 

     

 
3. Financieel 
▪ De jaarvergadering was het laatste jaar in dit formaat voor de VZF hervorming van de provinciale 

besturen en tevens door CORONA via een on-line vergadering. Daarom werd beslist de JV zonder 
boetes te verklaren. De jaarvergadering maar zonder financiële balans gaat ook door binnen regio 
commissies volgens de nieuwe VZF structuur. Het is niet duidelijk of deze vergadering met 
verplichte aanwezigheden zal zijn. De deelname aan de AV van de VZF blijft zeker verplicht voor 
alle clubs / leden.   

▪ De rekening ‘vrienden van de provincie’ zou na de actie ‘Steun aan sport’ ment max 16.000;  minus 
de handdoeken en 500 euro steun per COVID wedstrijd ; zal meer dan waarschijnlijk eind 2021 leeg 
zijn. Het PB weet nog niets ivm de sneltesten en/of zelftesten voor sportwedstrijden(indien 
toegelaten voor sport). Deze kunnen in het kader van de 500 euro ingebracht worden door de 
organiserende club.   

▪ De 1100 handdoeken met tekst ‘VZF – Vlaams Brabant & Brussel’ zijn besteld en voorschot is 
betaald. De levering zal bij Pascal C in mei 2021 zijn. Open punt: Hoe gaan we ze verdelen ? Wat 
kost een pakjescourier ? 

 
4. Sportsecretariaat  
▪ KBZB communicatie: alternatieve zwemcompetities in de zomer volgens een alternatieve formule. 

Organisatie van meerdere gedecentraliseerde preselectie- of voorrondewedstrijden per regio of 
provincie, bij voorkeur in 25m-bad. wachten op de richtlijnen VZF en VSC . 
De regio /provincie wordt verwacht als coördinator van deze pre-selectiewedstrijden en zal KR en 
jury opstellen voor al deze wedstrijden. 

▪ Digicup I - II en III evaluatie is zeer positief in de provincie (expliciet DiZV, DDAT, Trust, ). Sommige 
clubs gaven aan het spijtig te vinden dat er niet met officiële tijden kon gewerkt worden. Dit concept 
(wedstrijd in eigen bad) zou in de toekomst verder georganiseerd kunnen worden regio/provincie 
niveau.  

▪ Het PB besluit toy het openstellen van kalender volgend seizoen zodat  clubs de kalender 2021-
2022 kunnen inschrijven. We beschouwen inde planning eerst een seizoen ‘zonder COVID 
beperkingen’.  Ann laat de clubs weten en Wim plaatst dit op de website.  

 
5.  Varia 

• Op 6, 8 en 12 april de Spring-Information webinars voor clubbestuurders. ( Jeugdfonds 2021, het 
beleidsplan voor sportclubs en het communicatieplan voor sportclubs.)  De club besturen worden 
aangeraden hieraan deel te nemen  maar geen extra deelname PB. 
 

6.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ Volgende vergadering: op 27 april 2021 om 20.00u via de conference applicatie. 

 
7.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

24/11 NOG GEEN Publicatie : PK 2021 deelname voorwaarden en 
limiettijden (dezelfde als in 2020) 
deelname voorwaarde 11 tot 14 jarigen opgeschort 

Nico & Wim  

22/12 Handdoeken met tekst ‘VZF - Vlaams Brabant & Brussel’ Pascal C  

29/03 Peter L geeft aan te willen stoppen als lid van het PB. Wim  
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Wim geeft officieel antwoord. 

    

 
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 Comp.nr. Afstand  &  
Stijl 

Tijd Plaats Datum 
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