NATIONAAL SPORTBESTUUR OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum :
Plaats :
aanwezig :

24 juni 2017
Berchem
Franky Joos, Jan Cocquyt, en Roland Montens,

Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever :

Jef Hufkens (familiale verplichtingen) Michel Hougardy, Maria Willems
Etienne Jooris
VSB-OW en FFBN Eau Libre
Jan Cocquyt , vertaling naar het Frans Michel Hougardy

1. Vorig verslag :
 Huidig verslag wordt na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende mails :
 Het EJK openwater zal doorgaan van 04-06/08/2017 in Marseille Frankrijk
 De voorgedrukte siliconen badmutsen zijn reeds geleverd bij Franky zoals beloofd.
Ondertussen lopen de bestellingen binnen. We hebben de indruk dat er meer losse
nummers zullen besteld worden in vervanging van vaste nummers. De factuur zal betaald
worden door de VZF en wij betalen deze terug na het afleveren van de mutsen aan de clubs,
zoals afgesproken met Sepp.
3. Uitgaande mails :
 Mail naar FVH ivm het niet uitgenodigd worden op de AV van de KBZB (varia)
4. Algemeen :
1. Organisatie kampioenenviering 2017:
Er waren 2 clubs bereid gevonden om de kampioenenviering te organiseren nl: ZGEEL uit Geel
en MZK uit Menen.
 De organisatie is toegekend aan ZGEEL, daar MZK verleden jaar nog heeft ingericht
 Een officiële datum is nog niet gekend, wel kan het zijn dat de viering op een
vrijdagavond zal plaats vinden.
2. Vernieuwing Waals Sportbestuur openwater:
Maria Willems is terug verkozen voor het openwater binnen het FFBN
Leden : Michel Hougardy en Christophe Cornet tot 2018 en Maria tot 2019, jef heeft de brochure
aangepast en definitief op de site geplaatst. Michel heeft dit gedaan voor de FFBN.
Arthur VD Beken blijft afgevaardigde voor de FFBN, bij afwezigheid is dit Guy Lemaire

NSB-OW 24 juni 2017
Pagina 1 van 2

3. Officialboekje Openwater (FFBN):
Stand van zaken: : geen verder nieuws
4. Openwater zwemreglementen:
De aanpassingen van het reglement waren nationaal goedgekeurd en staan op de site. Deze zijn
in voegen vanaf 01/01/2017.

5. Opleiding officials Openwater niveau CAVEL (Chronometreur, Arrivé, Virage Eau Libre)
Maria is dit aan het trekken,
stand van zaken: : geen verder nieuws

5. Varia :
 Binnen de FFBN is men aan het zoeken naar een extra inrichting, is nog in embryo fase


In het verslag van de RVB van 05/04/2017 stond dat de VZF 3 mensen had uitgenodigd
voor de AV van de KBZB, iemand van de WP, het zwemmen en de synchro, maar niemand
van het openwater. Jef heeft hier uitleg over gevraagd.
Fernand VH gaat deze vraag voorleggen aan de RVB.

 Flyers : worden te laat aangeleverd. Misschien nog iets te recupereren indien ze kunnen
verspreid worden op het Zomercriterium
 Sluis : we hebben een 11- tal Belgische deelnemers voor deze demo wedstrijd. Franky zal
zich melden voor officialdeelname. Er zal een Nederlandse A ploeg en een Nederlandse B
ploeg aantreden. Roland en Jan zullen present zijn.
 Mutsen : Jan zal kopij van de factuur van Decathlon aanvragen bij VZF
TO DO’S
Wat te doen
Lijst van de bestelde mutsen doorgeven aan Roland
Mutsen bedelen aan de clubs
Mutsen terug betalen aan de VZF

Start vergadering :

NSB-OW: 09u30

Einde vergadering :

11U30

Wie
Franky
Roland , Franky en
Etienne
Jan

wanneer
ASAP
Vanaf OW
SWEM
Asap, uiterlijk
31/7

Volgende vergadering nationaal : zaterdag 7 oktober (kalendervergadering) in Berchem
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