VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

23/02/2013 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Antwerpen - Berchem
Etienne Jooris, Jan Cocquyt,Franky Joos en Roland Montens
Jef Hufkens

Jan Cocquyt

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 23 februari werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Er is een uitnodiging uit Nederland gekomen voor deelname aan hun Open Water Congres op
02 maart. Indien enigszins mogelijk zal Jan proberen daar aanwezig te zijn.

3. Uitgaande post / mails :
 Het aantal en soort van opleidingen openwater doorgegeven aan Sepp
4. Algemeen :
 Enquête kampioenenviering
Tot nu toe zijn er slechts 13 antwoorden binnen gekomen. Voorlopig ongeveer een status quo
wat betreft de pro en de contra’s, wel zijn er enkele met bijkomende aanmerkingen. Er is
echter nog geen reactie van Waalse zijde.
Beslissing te nemen op de volgende vergadering in De Pinte, als onze Waalse collega’s ook
aanwezig zijn.
 Jef zal vragen aan VZF of er ook iemand van VSB-OW aan de ingang in De Pinte meer info
mag verstrekken over O.W.

5. Varia :
 Programma badmutsen/inschrijvingen : Franky heeft het nieuwe programma,mits enkele
aanpassingen aan de verschillende clubs gestuurd. Tot nu toe 1 antwoord voor badmutsen
binnen.
 Inschrijfprogramma : dit seizoen proefdraaien om dan daarna definitief te beslissen wat er
mee gedaan wordt. OP 27 april hebben we nog een voorstelling in Boom georganiseerd voor
de organiserende clubs.
 We proberen een programma van een wedstrijd van vorig seizoen in het nieuwe programma
in te geven en op basis van de wedstrijdbladen zo een uitslag te genereren.
Vertaling naar het Frans : te bevragen aan Michel
 Mocht dit niet lukken, zou Splash ook nog wel eens een oplossing kunnen zijn.
 B.K : nog eens bevragen bij VZF wat er gebeurt met een ‘buitenlandse zwemmer’ die onder
een Belgische licentie zwemt - of wat met een Belgische zwemmer die onder een
buitenlandse licentie zwemt ?
 Bijscholing : er moet nog een bijscholing voor de kamprechters georganiseerd worden in mei
samen met aanduiding van de baancommissarissen op de wedstrijden van 2013
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TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Vragen aan VZF of er iemand info mag verstrekken aan de
ingang met de AV in de Pinte
Vertaling naar het Frans vragen aan Michel Hougardy van
zwemprogramma
Bijscholing voor KR organiseren
Vragen naar problematiek buitenlandse licenties

Jef

Tegen
wanneer?
asap

Franky

asap

Jef
Jef

asap
AV

Start vergadering :

09u00

Einde vergadering :

11u00
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