VLAAMSE ZWEMFEDERATIE / K.B.Z.B.
PROVINCIAAL BESTUUR ZWEMMEN VLAAMS-BRABANT
VLAAMS BRABANT
Secretariaat:
Joeri Jacobs
Westrodestraat 84
1861
Meise

015 65 00 07

jjacobs@telenet.be

Notulen Jaarvergadering & kalenderzitting
vergadering van 23 februari 2013 te Strombeek-Bever
Strombeek
Aanwezig voor het Bestuur: A. De Wit, J. Jacobs, V. Matheussen, F. Mordijck, W. Stevens, T.
Van Dijck.
Uitgenodigd: L. Ulenaers, M. Van de Voorde
Verontschuldigd: S. Kestens, J. Cocquyt,
Cocquyt M. Demeester
Aanwezige clubs: AART, AEGIR, AZS, BEST, BOAS, DBH, DDAT, DIZV,
DIZV, DWT, KVZP, LOR, LSVZ,
LZC, SCSG, SCWR,, SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, WZV, ZCK, ZCT, ZIOS, ZORO.
ZO
Vergadering onder voorzitterschap van F. Mordijck, voorzitter.

1-2. Onthaal, registratie en naamafroeping
 RZLA is afwezig, alle andere clubs zijn aanwezig.

3. Openingswoord door de voorzitter
Felix Mordijck
ijck heet iedereen welkom en opent de vergadering.
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4. Notulen vorige vergadering
 De notulen van de jaarvergadering van 11 februari 2012 worden eenparig goedgekeurd.

5. Administratief jaarverslag 2012
 Evolutie van het ledenaantal : Joeri overloopt een aantal cijfers.
 Overzicht georganiseerde activiteiten en vertegenwoordiging in diverse
commissies/organen.
 Hij bespreekt kort het belangrijk aandeel van Vlaams Brabant in het opstellen van de
handleiding voor het Splash programma.
 Hij doet een oproep tot aansluiting bij de VZF door alle leden van de clubs.
 Op de agenda van de provincie activiteiten staat oa de TAK opleiding.
Het jaarverslag van 2012 wordt, na voorlezing, eenparig goedgekeurd.

6. Financieel verslag en begroting
 Bespreking Financieel verslag 2012
Joeri Jacobs overloopt de voornaamste posten op de jaarrekening (resultatenrekening +
balans) 2012 en geeft ook toelichting bij de begroting voor 2013.
 Verslag rekeningnazichters
André Merckx (AZS), Marc Derese (SCZ) en Ingrid Smekens (LOR) keken de boekhouding
en de rekeningen voor 2012 na.
Ze bevestigden formeel dat de boekhouding goed en correct werd bijgehouden en stelden
voor om de bestuurders kwijting te geven.
 Goedkeuring financieel verslag 2012
Het financieel verslag van 2012 wordt eenparig goedgekeurd.
 Goedkeuring begroting 2013
De vergadering formuleert geen vragen of opmerkingen bij de begroting, deze wordt
eenparig goedgekeurd.
 Kwijting aan de bestuursleden
De Jaarvergadering geeft, met eenparigheid van stemmen, de bestuursleden kwijting.
 Benoeming van drie rekeningnazichters voor 2013
Volgende personen gaven zich op om de rekeningen van 2013 te controleren:
 André Merckx (AZS)
 Ingrid Smekens (LOR)
 Marc Derese (SCZ)

7. Verkiezingen:
 Niet aan de orde.

8. Bespreking data kampioenschappen 2014: bevraging.
Voor het seizoen 2014 heeft het VSB Zwemmen beslist het Vlaams Zomercriterium (VZC) het
eerste weekend van juli te leggen, dit omdat sommige clubs hun zwemmers zouden verplichten tot
deelname aan een (volgens VSB) dure stage om te mogen deelnemen aan het VZC. Voor de
deelnemers aan het BJK wordt die redenering niet doorgetrokken. Het Provinciaal Bestuur is van
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mening dat dit een devaluatie is van het VZC en van zijn zwemmers en zijn tegen deze maatregel.
Felix vergelijkt met de verandering van datum van het PK, waardoor we een devaluatie kregen van
het sportief karakter van dat PK.
Er wordt een bevraging gehouden onder de aanwezige clubs. Volgende vragen werden gesteld:
 Aan welke kampioenschappen nemen jullie deel?
 Gaan jullie op stage?
 Is er een stage-verplichting en welke is de financiële regeling?
 Wat zijn de plannen voor 2014?

Aart
BEST/AEGIR

Welke
kampioenschappen?
VZF
Alle

BOAS
ASZ

Alle

DDAT

Alle

DIZV

Alle

KVZP

VZC-BJK

LOR

Alle

Club
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Stage 2013 ?
Ja, vooral ifv teambuilding
Ja
Niet verplicht indien VZK, wél indien
BJK-BK
Doel VZK : piekwedstrijd - opstapje naar
BJK
Ja
-clubgebeuren
-zouden niet graag onderscheid maken
tussen VZK/BJK zwemmers
-indien het aantal zwemmers voor een
stage zou dalen, zijn er niet genoeg
zwemmers meer om nog een stage te
organiseren.
- er worden acties ondernomen om de
prijs te drukken, wat ook een
clubgebeuren is.
=> stage weg, minder acties.
- ander moment van VZC => minder
geschikte voorbereiding.
-pro stage
-prijs moet binnen de perken blijven
-voorbereiding naar VZC is belangrijk !
-stage ifv wedstrijden
-geen verplichting
-wedstrijd met limieten (en boete) vergt
voorbereiding!
-niet alle VZC-ers doen mee met stage
-waarom het niet bij 1 BK in mei houden,
een zwemstop einde juni en terug starten
met trainen in augustus?
-stage voor BJK
-VZC niet op een zijspoor zetten!
-voorstel aan de VZF: zelf stages
organiseren en aan de clubs aanbieden
aan een redelijke prijs.
-indien wedstrijd => verplichting mee op
stage te gaan.
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-financiële regeling voor gezinnen met
meerdere kinderen.
-probleem: trainerverdeling. (cfr.
meerdere kleinere clubs): alle trainers
mee op stage, geen trainers thuis om
begeleiding te doen.
-teambuilding is belangrijk.
-drukken de kostprijs door met twee
clubs te gaan
-andere argumenten cfr. collega’s
hierboven
- op vraag van de zwemmers, sinds dit
jaar ook een stage voor VZC zwemmers
- stage staat open ook voor niet –
vergunninghouders!
- wedstrijd geldt als mooie afsluiting
voor het seizoen
- verplichting van stage indien deelname
aan kampioenschappen.

LSVZ

Alle

SCSG

Alle

SCZ

VZC/BJK

STT

3x

TZ

3x

-geen verplichting
-altijd plaats tekort voor de stages
-organisatie van activiteiten om prijs te
drukken. Bij eventuele financiële
problemen kan men contact opnemen met
het bestuur.
- VZC eerste weekend: heeft geen zin :
geen voorbereiding voor 50m bad. De
“beloning” van een trainingsperiode valt
weg.
- devaluatie van het VZC

WLW

Alle

ZCK

Vnl VZC

ZCT

Alle

- plaats waar men naartoe gaat is
belangrijk om de prijs te bepalen
-geen verplichting, soms wordt een jaar
overgeslagen
-teambuilding is belangrijk
- als VZC in juli => beperking van het
aantal zwemmers
- hebben 2 stages: juli én augustus.
- 30 personen, vnl VZC-ers
- ook trainersprobleem (wie blijft thuis?)
- voorstel VZC: eind april
- voorstel van boycot van VZC
-geen verplichting
-indien deelname aan de wedstrijden wél
deelname aan stages door trainers-tekort (zie hierboven) en water te kort in
de vakanties.
-opsplitsing VZC/B(J)K: prijs van de VZCers is gedaald.
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- geen VZC
deelname meer in
2014 als datum
blijft.
- geen VZK
deelname meer in
2014 als datum
blijft.

- geen deelname in
2014 indien datum
blijft
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Alle

ZORO

VZC/BJK
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- in het verleden vraag van ouders om
andere kinderen ook mee te nemen ifv
eigen individueel verlof :o)
-teambuilding
- de “beloning” op het einde van een
zwemseizoen
- recht uit de examens naar een 50m bad
is niet aan te raden.
-uitzonderlijk geen stage in 2013, dat
was een teleurstelling voor de zwemmers.
-organisatie van activiteiten
- op vraag van de ouders gaan VZC
zwemmers nu wél mee op stage, vroeger
niet.
- indien VZC zwemmers eruit vallen zijn
er te weinig andere om een stage te
organiseren ifv B(J)K/BK

Boycot mogelijk?

Conclusie:
Stage voor VZC-ers:
 Voorbereiding voor een 50m bad wedstrijd!
 teambuilding is belangrijk.
 prijs wordt bepaald door het clubbestuur, dat allerlei acties onderneemt om de prijs te
drukken (wat ook weer het groepsgevoel in de hand werkt)
 clubbestuur gaat meestal zelf zorgen dat mensen die het financieel moeilijk hebben toch
hun kinderen mee op stage kunnen laten gaan.
 opstapje naar BJK volgend seizoen
 probleem trainers/locatie : kleinere clubs hebben niet het nodige aantal trainers/water om
“thuisbegeleiding” te voorzien.
 aantal stagegangers is belangrijk voor aantal factoren:
- prijs (groter aantal drukt de prijs)
- trainers mee voor grotere groep is organisatorisch beter.
- groepsgevoel
 soms op vraag van de ouders gebeurd om allerlei redenen (opvang/eigen vakantie..)
 geen opsplitsing VZC/B(J)K => depreciatie van de VZC zwemmers tov BJK/BK zwemmers.
 devaluatie van het VZC.

9. Eventuele interpellaties
 Het bestuur heeft vooraf geen interpellaties ontvangen.

10.Rondvraag.
 DIZV vraagt of het mogelijk is om de organisatie van het PK te verplichten om officials die
een halve dag werken, het andere deel van de dag gratis toegang te verlenen tot het
zwembad.
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Felix merkt op dat door inkrimping van het aantal dagen (van 3 naar 2) er limieten moesten
ingevoerd worden. Daardoor kreeg men een ander zwempubliek en zag men het aantal
toeschouwers van een PK merkelijk dalen. Het zijn de minst bezette wedstrijden.
Vraag van DIZV wordt meegenomen naar de volgende vergadering.
KVZP wil in de andere poule van het B-circuit opgenomen worden wegens slechte
geografische liggen met andere clubs van hun huidige poule. Mogelijkheid wordt besproken
en eventuele problemen die opduiken (aantal wedstrijden/verplicht te zwemmen afstanden
en stijlen) worden op tafel gegooid. KVZP mag in de andere poule. De laatste wedstrijd van
2014 (SCSG) staat zo open voor beide poules met eventueel 2 starten per zwemmer.

11. Huldiging verdienstelijke zwemmers
Onze verdienstelijke zwemmers in 2012 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van een
provinciaal record of het behalen van een Haai en voor eerste plaatsen in het eindklassement
van het B-circuit, alsook enkele verdienstelijke synchro-zwemmers en openwater-zwemmers.

12. Slotwoord door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur (PB)
De voorzitter dankt iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan de vergadering.
Daarna wenst de voorzitter iedereen een behouden thuiskomst en sluit de vergadering.

De verslaggever,

Veerle Matheussen
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