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

25/04/2015 vergadering VSB-OW
In het huis van de sport te Berchem
Etienne Jooris, Jan Cocquyt, Franky Joos, Roland Montens en Jef Hufkens

Jan Ver Elst , Joeri Jacobs, Maria Willems en Michel Hougardy
Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 25 april werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Belswim: voor de FINA wedstrijd in Kazan (RUS) is er geen enkele van de opgegeven
Belgische officials geselecteerd om te fungeren, wat toch zeer spijtig is.
 Belswim: de vernieuwde Belgische bondsreglementen
 Roel Verelst (Triathlon Herentals) om hun wedstrijd te promoten
3. Uitgaande post / mails :
 Mail naar Wouter ivm het uitblijven van de badmutsen
4. Algemeen :
 Presentatie integratie Splash binnen het OW:
Volgende clubs waren vertegenwoordigd: VWZ – GOLD – MZK – FIRST – HERVE – CNBA –
LOR – RGSC – STW – BYK – AZL en ZGEEL.
Joeri heeft een duidelijke presentatie afgeleverd met behulp van beaming over de
implementatie van TM en MM binnen het Openwater. Nu is het aan de clubs om hier mee aan
de slag te gaan dus, oefenen, oefenen en oefenen.
Jan en Joeri werden uitdrukkelijk bedankt voor deze presentatie.
Deze presentatie zal ook kunnen gebruikt worden in Wallonie.
 Nav de mail vanuit de triathlon hoek werd er geopperd om misschien een eventuele
samenwerking met deze mensen te overwegen. Wel zijn er in het verleden reeds
verscheidene gesprekken hierover geweest maar steeds komen we terug op enkele
breekpunten waar tegenover zij onwrikbaar staan nl:
 Zij willen enkel zwemmen met een pak
 Zij willen enkel zwemmen in vrije slag
 Naar aanleiding van de laatste AV van de VZFivm de leeftijdsgrens voor kamprechters, zal er
ook een leeftijdsgrens van 65 jaar voor kamprechters gelden en in voege treden vanaf
01/01/2016. Voor de overige official taken zal er binnen het OW voorlopig geen leeftijdsgrens
gelden. Officials van 70 jaar of meer zullen nog steeds kunnen fungeren binnen het OW,
uitgezonderd de kamprechters.
 Wel zullen de kamprechters die de leeftijdsgrens bereikt hebben van 65 jaar en een
bevoegdheid bezitten van KOP of KOF hun bevoegdheid wat betreft het afnemen van
examens kunnen blijven uitoefenen.
 De reglementen wat betreft leeftijdsgrens voor officials zullen mee worden opgenomen in ons
reglement vanaf 01/01/2016.
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5. Varia :
 Bijscholing KO: er moet nog een bijscholing voor de kamprechters georganiseerd worden in
mei samen met aanduiding van de baancommissarissen op de wedstrijden van 2015.
Deze vergadering zal doorgaan na de vergadering van het VSB-OW van 23 mei ek om 11u00
Jef zal de kamprechters hier op uitnodigen.
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Kamprechters uitnodigen voor de jaarlijkse verplichte
bijscholing van 23 mei 2015 om 11u

Jef

Start vergadering :

09u00

Einde vergadering :

10u00

Tegen
wanneer?
asap
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