PACO 2.0
Verslag provinciale vergaderingen juni 2018

Instappen in Pacoproject?
- contactgegevens doorgeven
(zie vragenlijst)
- Min. 1x / 3 seizoenen een
wedstrijd organiseren of
meehelpen met de
organisatie van een
wedstrijd.

In de maand juni is er in elke provincie een vergadering
doorgegaan over het Paco-concept.
57 clubs waren aanwezig.
Clubs die niet aanwezig waren, kunnen uiteraard ook
deelnemen aan het concept. Via deze weg willen we de
belangrijkste zaken die uit de vergadering gekomen zijn
nog even voor jullie opsommen.

Kalender
- Datums wedstrijden
doorgeven (bij voorkeur
voor 17/09)
- Vanaf ’19-’20 willen we
evolueren naar een
kalendervergadering/regio.
(Als dit al eerder kan, prima!)

Vragenlijst
Vragenlijst bestaat uit 5 delen

Rekening houdend met de resultaten van de enquête
1) algemene gegevens
2) wedstrijdkalender ’18-’19
3) doorstroming competitie
4) Paco-ouder
5) Varia
De vragenlijst kan je hier
terugvinden.

(najaar’18) gaan we in de loop van dit seizoen al een
(beperkt) aantal wijzigingen doorvoegen en een aantal
voorstellen uit proberen. September 2019 willen we
vervolgens starten met het vernieuwd concept.
De pacowebsite zullen we in de loop van de volgende
maanden ook verder aanvullen met alle informatie die
nuttig is voor jullie (bestuursleden en trainers).

Graag 1 lijst per club invullen.
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REGIOWERKING
Regio

Clubs

Limburg

DBT - DMB - GZVN - HZS - ZBM - ZWIM - LWB
LiZV - TESS - ZCM - ZD - ORCA - STZC - OZV - ZDKB

Kempen

HZA
ZGEEL - KST - MOZKA - ZN - HZC - ZVL - EST - WST

Antwerpen 1

AZK - ZIK - MZVA - ZOLA - SVAZ - VWZ
AZSC* - ZBD - KZ - RSCM - HSA - HoZT

Antwerpen 2 (samen
met Sint-Niklaas?)

SVAZ - VWZ
AZSC* - HSA - ZALM - RSCM

Leuven

AEGIR - KAZS - STT - TZ - LSVZ - LAQUA - ZORO - SCZ*
ZCT

Wemmel

KVZP - SCSG - SCZ* - ZCK - ZIOS - DDAT
LOR - DiZV - WLWL - SCH - SCHAR - AART - BOAS

Sint-Niklaas (samen
met Antwerpen 2?)

TSZ - STW - LZV
DZO - GBZ

Wachtebeke

COOL/RGSC - MZE - AZ - EZV- MZM - SWEM
STA - ZEO - DDZZ - SOS

Aalst

ZIOS - DDAT - AST - ZNA - OZEKA - AZL - RSC
ZKB - ZDKK - LABIO Zottegem

Oostende/Brugge

BZK - ROSC - ZWEM - ZB
DMI - TST - TZK - ZTB - RYSC - ISWIM

Kortrijk

IKZ - IZV - KZK - UZKZ - ZTZ
DZV - GOLD - WZC - MZK - BOAS

* Deze clubs komen (momenteel) 2x voor in de lijst, bekijken waar ze het beste aansluiten.
- Clubs die niet aangesloten zijn bij de VZF, kunnen wel deelnemen aan deze wedstrijden.
- Het is niet verboden om deel te nemen/uit te nodigen buiten je regio.
Wel is het aangewezen om bij een eigen organisatie (indien je de nodige faciliteiten hebt) de
andere clubs uit je regio uit te nodigen.
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DOELGROEPEN
- Dit jaar de Paco-wedstrijden openstellen voor de +12-jarigen niet-vergunninghouders. Het
blijft de bedoeling om de wedstrijdduur te beperken tot 2u30.
- In het verleden was het voor G-sporters ook al mogelijk om deel te nemen aan deze
wedstrijden. Dit jaar willen we hier extra op inzetten. Vanuit de VZF bezorgen we de
kalender aan de G-zwemclubs en we zullen per regio laten weten welke G-zwemclubs
mogelijk kunnen aansluiten.

PACO-OUDER
Dit project wat mogelijk opgestart zal worden in het seizoen 2018-2019 heeft de volgende
doelstellingen:
1) Ouders informeren/opleiden ivm de rol van de ouder(s) in de zwemsport
2) Ouders op een laagdrempelige manier stimuleren om te participeren in de sportclub, om
op deze manier de club te ondersteunen.
Clubs die hier interesse voor hebben, kunnen dit aangeven in de vragenlijst.
In het najaar van 2018 ontvangen deze clubs vervolgens alle informatie over het project.
De definitieve beslissing om in te stappen kan dan ook op dat moment genomen worden.

VRAGEN/OPMERKINGEN
Als jullie vragen en/of opmerkingen hebben over de afgelopen vergaderingen/de vragenlijst/
het project… aarzel niet om contact op te nemen (inge.leeten@zwemfed.be)

We wensen jullie allemaal een fijne vakantie!
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