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1. Voorstelling Mike Sarrazijn
• Volgt Fernand Van Huyneghem op en heeft de functie van Algemeen Directeur
van de VZF. Werkzaam in Merelbeke administratief centrum.
• Momenteel een inwerkperiode en kennismaking met de verschillende afdelingen.
• Hoofddoel : de communicatie stimuleren tussen clubs, commissies en VZF
centraal.
• Decreet voor subsidiëring is gewijzigd wat structurele aanpassingen noodzakelijk
maakt. Vb Maximum mandaat in duur., transparantie, …

2.
•
•
•

•

•
•

Open Aanwezigheidscriterium
Prijzen voor 2017 : enkel 1° (7 deelnames) en 2° (6 deelnames) prijzen
De winnaars zijn :
De Heren met 7 deelnames :
Matté Steven – ZNA
Michiels Johan – BRABO
Van Genechten Jan – SHARK
De Heren met 6 deelnames :
Anthonissen Tom – SWEM
De Vriendt Nils – ZNA
Hougardy Michel – CNBA
Ingels Herbert – VWZ
Kolichev Igor – ZNA
Liekens Bart – SHARK
De Dames met 7 deelnames :
Van Cauteren Ingrid – LZV
Van Hoof Natache – SHARK
De Dames met 6 deelnames :
Pellis Eliane – AZSC
Van Cant Maryse – AZSC
Wallaert Magda - CNBA

•

Voor de sponsoring van de prijzen vragen we aan de VZF of een steun van 600 Euro
mogelijk is.

3.
•
•
•
•

Hoe kunnen we meer Masterzwemmen motiverenv
Licentie nemen hindert om conditiezwemmers de stap naar Masters te zetten.
Triatlonzwemmers: wensen niet zonder pak te zwemmen.
Wedstrijden inrichten met niet vergunninghouders: hoe combineren?
Verplichting van officials remt clubs om groepen zwemmers te sturen

4. Wedstrijdkalender
Binnenlandse wedstrijden 2017
• CNSW Woluwe 9 december 2017
• AST Aalst 23 december 2017
• ZIK Kapellen 27 januari 2018 aanwezigheidscriterium
• ZG Geel 17-18 februari 2018 aanwezigheidscriterium
• SWEM Wachtebeke 25 februari 2018 aanwezigheidscriterium
• Embourg 3-4 maart 2018
• SHARK Nijlen 17 maart 2018 aanwezigheidscriterium
• HELIOS Charleroi 14-15 april 2018
• Open Vlaams Kampioenschap mei-juni: medaillereglementering nog te bespreken
• SVAZ Aartselaar ???? aanwezigheidscriterium
• PRANT Antwerpen 2 juni 2018 aanwezigheidscriterium
• LZV ? aanwezigheidscriterium
• AC ? aanwezigheidscriterium
• MOZKA Mol 29 september
• Woluwe ?
• BK Gosselies ? 2018
Buitenlandse wedstrijden
• Terneuzen 18-21 januari 2018
• Den Haag 3-6 mei Lange baan
• Kranj Slovenië 2-7 september 2018 Europese Kampioenschappen
5. Masters Officials : vraag om akkoord door sportbestuur zwemmen VZF
1. Opleiding: als official opleiding gehad door de VZF.
2. Bijscholing: op de hoogte houden van de jaarlijkse bijscholingen
3. Official beoordeling: door de Kamprechter in het kamprechter verslag. Drie
negatieve beoordelingen leiden tot eervol ontslag.
4. Kamprechter beoordeling: de VZF beoordeelt de Kamprechter ouder dan 65
jaar.
5. Masters Leeftijdsgrens: geen leeftijdsgrens bij de Masters

6. De meningen moeten nog getoetst worden met de VZF om het in een
duidelijk kader te omschrijven
7. Een nieuw code zal gecreëerd worden voor een kamprechter ouder dan 65
jaar en een official ouder dan 70 jaar;
6. Beleidsplan Masters door de VZF: Vlaams Open Masters Kampioenschap
• Vlaams Open Masters Kampioenschap:
• Voorstel : Startprijzen voor individuele starten en aflossingen gratis
• Voorstel : weekend 27 mei of 10 juni : 1 dag met beperkt programma
• Zoeken naar Geïnteresseerde club met zwembad en vrijwilligers
Tijdens de vergadering hebben we de mogelijkheden voor een eventueel VK in 2018
bekeken.
Wij kunnen jullie het volgende aanbieden:
1) Organisatie VK door een club i.s.m. sportbestuur masters
2)Voorstel datum: 1 dag tijdens Weekend 26-27 mei of weekend 9-10 juni
3)Inschrijvingsgelden via VZF. €5/start, aflossingen gratis.
4) Programma: 50m en 100m van alle stijlen + 100 WS + aflossing 4x50 cr en 4x 50 WS
5)Modaliteiten: 25m min 6 banen bij voorkeur met elektronische tijdopname
6)Geen limiettijden
7)Kosten = voor organiserende club
8)Tussenkomst VZF: ofwel fee van €500 of prijzen/medailles worden geleverd door VZF
twv 500 euro.
9) Oproep voor kandidaturen via website en nieuwsbrief VZF
10)Promotie via VZF en clubs (club of VSB) dienen webpagina (link) op te maken en aan te
leveren + uitgeschreven info aan te leveren.
11) ondersteuning vanuit de VZF
Indien we dit in 2018 willen laten doorgaan, moet er wel ten laatste in januari een beslissing
genomen worden.
Zo niet kunnen we begin volgend jaar al beginnen nadenken over een volwaardig VK in
2019.
•
7.
•
•
•

Wijzigingen besturen
Nu niet meer kiezen per provincie, maar op engagement.
Kandidatuur met motivatie indienen voor verkiezing
Iemand verplicht van het personeel van de federatie zal behoren tot de commissie en
zal op ieder vergadering aanwezig zijn. Deze persoon zal ook stemrecht hebben.

8. Wereldrecordsaanvraag Masters
• Nog enkel electronisch homologeerbaar
9. Algemeen
Aanvang vergadering: 20.00h
Einde vergadering 22:050h
Volgende vergadering: zal doorgaan te Beveren, op 16 januari 2018

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Tegen
wanneer?

OK?

Volgende vergadering van de VSB Masters zal doorgaan op 16 januari 2018 te Beveren.
Luc De Nijs
Beveren 24 november 2017

