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Etienne Jooris, Jef Hufkens, Franky Joos, Jan Cocquyt en Roland Montens

Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 24 november werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Alle afspraken gemaakt op de kalendervergadering zijn door onze Waalse vrienden op hun
beurt goedgekeurd, dus de wijzigingen in het reglement en de nieuwe reglementering wat
betreft de 3000m SS is ook vanaf nu nationaal goedgekeurd en zal in voegen gaan vanaf 01
januari 2013.
 Jef zal al de voorprogramma’s die reeds binnen waren aanpassen aan deze nieuwe
reglementering.
 Mail van D Declercq FFBN en Wouter Georges ivm de miscommunicatie van de
kalendervergadering: dit was zoals michel hougardy zelf zegt een storm in een glas water en
alles is ondertussen uitgeklaard. Jef zal wel voor elke nationale vergaderingen een
herinnering doorsturen naar Michel.
 Charleroi en Mons hebben hun data van inrichting bevestigd, enkel van STH is er nog geen
nieuws. Michel gaat alsnog proberen contact te maken
 Mail van Werner Buls ivm de sheet voor een nieuw programma voor het openwater. Franky
Joos gaat contact opnemen met Werner om juist af te spreken wat er van hem verwacht wordt
Franky gaat wel al de sheet voorbereiden voor de mutsaanvragen van 2013
3. Uitgaande post / mails :
 Jef heeft aan de VZF en de FFBN de namen doorgegeven van de zwemmers die hun trofee
niet afgehaald hebben zonder voorafgaande geldige reden.
4. Algemeen :
 Evaluatie kampioenenviering openwater 2012 in Geel :
 De organisatie door ZGEEL was zeker in orde, en ook de zaal is als zeer positief
ervaren
 De prijzen waren zeker in orde en oogden ook mooi op de prijzentafel, zeker verder
doen met naturaprijzen
 Het startuur (21u30) naar voorbeeld van de vorige jaren is als zeer positief ervaren,
ook zijn wij nog eens extra bedankt om het feit dat stipt om 21u30 zijn begonnen met
de prijsuitreiking
 De medailles van het BK tezamen uitreiken met de medailles van het Vlaamse
Kampioenschap liep effe verkeerd en hierdoor hebben we wel wat tijd verloren.
 Er was ook zeer veel volk aanwezig wat toch extra motiveert om er een gezellige
avond van te maken, wat zeker is gebeurd.
 Iedereen vond het een zeer geslaagde avond en er werd duidelijk genoten van het
gezellig napraten onder elkaar, de zwemmers van verschillende clubs hokten bij
elkaar en keuvelden over het afgelopen seizoen, en daar doen we het toch voor.
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 Regelmatigheidcriterium en Kampioenenviering naar de toekomst toe :
 Werner Buls van VWZ is een voorstel aan het uitwerken als kampioenenviering voor
2013, het betreft een zwemwedstrijd voor openwaterzwemmers gekoppeld aan een
kampioenenviering. Hier zit misschien wat in naar de toekomst toe. Is nog niet tot de
orde omdat de kandidatuur van mogelijke inrichters nog niet is opgemaakt. Zal iets
zijn voor rond maart - april 2013.
Het voorstel van Werner is zeker het overwegen waard. Enkel vrezen we dat we met
deze formule het concept gezellig samenzijn nadien volledig kwijt zijn.
 Misschien naar de toekomst toe proberen in te richten op een vroegere datum, maar
dit is niet zo evident gezien de drukke kalender in oktober vanwege de provinciale
kampioenschappen en de kalendervergadering openwater.
 Werner Buls heeft een voorlopige excell sheet aangemaakt om inschrijvingen te
kunnen maken dewelke kunnen worden ingelezen door de OW complicatie die hij aan
het ontwerpen is en zeer goed in mekaar steekt.

5. Varia :
 Jef heeft de data’s voor de vergaderingen van volgend jaar doorgegeven aan de VZF.
Ondertussen zijn de data’s voor 2013 door VZF vastgelegd in het Huis van de Sport in
Antwerpen. Enkel de datum van 03 augustus moet geschrapt worden in Antwerpen. Dan is
het nationaal in Charleroi
 ZGEEL heeft de facturen voor tussenkomst in de trofeeën zoals afgesproken doorgestuurd
naar de beide federaties; (VZF 500 euro, FFBN 500 euro) beide federaties hebben
ondertussen reeds betaald, waarvoor hartelijk dank.
 Jef zal aan KBZB de vraag stellen om het bedrag van de beide federaties (2x500 euro)
hetwelk gebruikt wordt voor de aanschaf van de prijzentafel bij de kampioenenviering
mogelijks te indexeren, daar alles toch veel duurder is geworden.
 Jef zal aan de federatie vragen om voor de leden van het VSB-OW een licentie te verkrijgen
van het Splash programma
 Franky gaat in de loop van december 2012 of ten laatste januari 2013 de lijsten van de
mutsen doorsturen ter controle naar de clubs, om de nodige wijzigingen en/of bestellingen van
nieuwe mutsnummers van start te laten gaan.
 Jef zal aan alle inrichters van een openwater wedstrijd nogmaals vragen om hun programma
van de wedstrijd ook tijdig door te sturen naar Roland zodoende dat deze kan beginnen met
het voorbereidend werk voor de puntentelling
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?
ste

Brochure bladeren opsturen naar de clubs ter 1 controle
Laatste controle brochure naar de clubs toe
Reservering van 03 augustus 2013 in het huis van de
sport laten annuleren
Online laten plaatsen van de openwater brochure 2012
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2013
toe
Licentie vragen van Splash voor de leden van het VSBOW
Vragen aan KBZB om de bedragen van de beide
federaties aan te passen
Stock mutsen noteren en de mutsen ook controleren

Start vergadering :

09u00

Einde vergadering :

11u25

Jef
jef
Jef

Tegen
wanneer?
December 2012
Einde jan 2013
Is gebeurd

Jef
Franky

Feb-Ma/2013
Medio jan/2013

Jef

asap

Jef

asap

Etienne

dec 2012

Volgende vergadering : zaterdag 22 december om 09u00 in het Huis van de Sport te Gent
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