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22/12/2012 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Gent
Etienne Jooris, Jef Hufkens, Franky Joos, Jan Cocquyt en Roland Montens

Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 22 december werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Wouter Georges ivm het aanpassen van de reglementen voor 2013. Dit moet gebeuren vóór
25 januari 2013.
 Michel Hougardy nav een schrijven van Pierre Gouverneur van STH ivm hun wedstrijd in
2013. STH zal een openwaterwedstrijd inrichten op 22 juni 2013 en dit voor de korte afstand
alleen. Deze wedstrijd zal mee opgenomen worden in de openwaterbrochure 2013.
 Werner Buls ivm zijn programma openwater (zie varia)
3. Uitgaande post / mails :
 Vraag aan Wouter Georges voor de beheerraad om de jaarlijkse vastgelegde vergoeding om
de prijzen te betalen van het openwater seizoen van 2x 500 euro aan te passen voor 2013.
 Vraag aan VZF om de leden van het VSB-OW een licentie van Splash te bezorgen
4. Algemeen :
 Er is binnen de FINA reglementen niets gewijzigd wat betreft reglementen openwater, dus
hoeven wij wat FINA betreft, binnen ons reglement ook geen aanpassingen te doen.
 Wel gaan we binnen het reglement wel enkele wijzigingen doorvoeren, enerzijds om alles
conform te maken met het reguliere zwemmen en de verschillen met onze Waalse vrienden
binnen het reglement weg te werken.
 Jef zal de voorgestelde wijzigingen binnen het reglement doorsturen aan Michel hougardy van
de FFBN om alzo nationaal op dezelfde lijn te zitten en het nationaal te kunnen goedkeuren..
 Wanneer het nationaal is goedgekeurd zal Jef een aangepaste versie van het openwater
zwemreglement doorsturen naar Wouter Georges om aan onze verplichtingen voor 2013 te
voldoen.
 Ook zal er dan een nieuwe versie van het reglement op de site worden geplaatst, zodat
iedereen dit kan downloaden.
 Wouter Georges ging de vraag om de bedragen aan te passen van de beide federaties
doorspelen aan de raad van bestuur en aan de bestuurders/voorzitters van de beide
federaties voor verdere afhandeling.
 Sepp Meyers (VZF) gaat de licenties van Splash nakijken en dan onze licenties doorgeven.
5. Varia :
 Jef zal de mutsen voor het seizoen 2013 bestellen aan Wouter van de KBZB en laten
afleveren bij : Franky Joos, Rijkbos 11 te 9620 Zottegem
 Aantal mutsen in stock : nieuwe blanco’s : 6 groene , 26 blauwe, 27 rode en 34 gele
 Aantal mutsen in stock : nieuwe beschreven :
0
 Te bestellen : 120 gele, 120 rode, 80 groene en 60 blauwe badmutsen
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 De losse badmutsen dewelke gebruikt worden op een OW wedstrijd volgend op de ingerichte
wedstrijd zullen meegenomen worden door de afgevaardigden van de betreffende club.
 Werner Buls heeft zijn definitieve versie van zijn inschrijfformulier klaar en doorgestuurd.
Franky gaat wel de sheet “vaste badmutsen” moeten invullen en afleveren aan de
clubverantwoordelijken.
ste
 De eerste versie van de openwaterbrochure is klaar en kan opgestuurd worden ter 1
controle naar de clubs toe. Nadien zullen de eventuele wijzigingen aangepast worden en zal
de
alles opnieuw verstuurd worden voor een 2 controle. De definitieve versie zou dan eind
februari of ten laatset begin maart op de site moeten staan.
 Franky gaat contact opnemen met Werner ivm de inschrijving sheet, hij zal vragen om een
duidelijke handleiding te schrijven van datgene er van de clubs verwacht wordt. Die
handleiding zal door Franky verstuurd worden naar de clubs tezamen met de definitieve
badmutsen lijst, uiterlijk tegen einde maart.
 Jef zal telkenmale een bestellinglijst doorgeven van flessen water tijdens de vergaderingen
dewelke in de toekomst doorgaan in het huis van de sport in Berchem.

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Voorgestelde reglementswijzigingen doorsturen naar
Michel Hougardy om nationaal te laten goedkeuren
Goedgekeurde wijzigingen nadien doorsturen met een
nieuw reglement naar de KBZB.
Nieuwe reglementen doorsturen naar FFBN en VZF voor
op de site te plaatsen
Mutsen bestellen bij KBZB
Voorontwerp brochure doorsturen naar de inrichtende
clubs ter controle
Werner Buls contacteren ivm een duidelijke handleiding
van de inschrijving sheet

Jef

Tegen
wanneer?
asap

Jef

asap

Jef

asap

Jef
Jef

31/12/2012
31/12/2012

Franky

asap

Start vergadering :

09u10

Einde vergadering :

11u00

Volgende vergadering : zaterdag 26 januari om 09u00 in het Huis van de Sport te Berchem

Prettige Feestdagen
en een Sportief,
maar vooral gezond 2013
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