VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
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01/03/2014 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Etienne Jooris, Jan Cocquyt,Franky Joos, Roland Montens en Jef Hufkens

Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 01 maart werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Wouter georges ivm bestelling badmutsen.
Reden van deze grote bestelling: we hebben onze stock van de laatste 3 jaar opgewerkt met
in het achterhoofd de siliconen badmutsen te verkrijgen. Dit is wel geweigerd, het zijn terug
latex mutsen. Reden hiervoor is volgens Wouter te wijten aan de extra administratie die men
wil vermijden, iets wat wij als VSB niet echt begrijpen.
Naar volgend jaar toe gaan we een goed geargumenteerd voorstel indienen aan de
beheerraad van de KBZB om alsnog te proberen over te gaan tot aankoop van siliconen
badmutsen. Bedoeling is om dit op de dagorde te plaatsen zodoende dat de beheerraad zich
hier moet over uitspreken.
Jan Cocquyt gaat dit op zich nemen.

3. Uitgaande post / mails :
 Briefwisseling rond de bestelling van de badmutsen
4. Algemeen :
 Tijdens de zwemtrials 5000m vrije slag is er een limiet gezwommen door Joris Wesley van
HZS. Het is de eerste maal dat er een vooropgestelde limiet wordt gezwommen tijdens de
trials. Wel hopen we van Wesley enkele keren te ontmoeten op een van onze openwater
zwemwedstrijden
Franky Joos heeft tijdens deze trials de leiding van de jury op hem genomen. Er waren maar 6
deelnemers aan deze trials.
 Vanuit het provinciaal bestuur Brabant is de kandidatuur van Jan Cocquyt bevestigd voor 4
jaar, om deel uit te maken van het VSB-OW. Proficiat Jan
 Vanuit de provinciale besturen Oost- en West Vlaanderen zijn respectievelijk Etienne Jooris
en Roland Montens wederom bevestigd voor opnieuw 4 jaar deel uit te maken van het VSBOW. Proficiat Roland en Etienne.
 Het VSB-OW is dus ongewijzigd voor minimum 2 jaar en bestaat uit: Jozef Hufkens, Franky
Joos, Roland Montens, Etienne Jooris en Jan Cocquyt.
 Er is een aanvraag voor examen starter en zwemrechter openwater door Sophie Devos van
WZK. Afgesproken is dat zij haar theoretisch examen komt doen op 22/03/2014 in het huis
van de sport om 09u00, dit vóór het begin van de nationale vergadering openwater.
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5. Varia :
 De aangevraagde mutsen zijn ondertussen geleverd en kunnen dus worden beschreven
(Franky)
 Franky heeft de mutsenlijst van 2013 aan de verschillende clubs gestuurd, zodoende kunnen
de clubs hun mutsen aanvragen voor het nieuwe seizoen.
 Bijscholing : er moet nog een bijscholing voor de kamprechters georganiseerd worden in mei
samen met aanduiding van de baancommissarissen op de wedstrijden van 2014. Dit zal
gebeuren op de reguliere vergadering van het VSB-OW op 24mei ek. Jef zal de kamprechters
uitnodigen.
 Roland gaat de puntenlijsten aanpassen tegen de start van het nieuwe seizoen 2014 en
doorsturen naar Franky en de Jef.
 Jan gaat bij Joeri Jacobs informeren naar de stand van zaken betreffende de implementatie
van openwater in Splash

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Onze Waalse vrienden uitnodigen voor de nat vergadering
openwater van 22/03/2014 in Antwerpen - Berchem
Nieuwe mutsen voorzien van een nummer
Bijscholing voor KR organiseren
Puntenlijsten aanpassen en doorsturen
Informeren stand van zaken Splash en openwater

jef

Tegen
wanneer?
asap

franky
Jef
Roland
Jan

Start seizoen
Eind april 2014
Juni 2014
asap

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u15
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