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

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

Jan Cocquyt

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 28 januari werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 2 enquête formulieren, dit is wel zeer weinig.
Jef zal nogmaals de vraag stellen aan de VZF om nogmaals een mailing te doen aan alle
secretariaten van zwemclubs.
3. Uitgaande post / mails :
 nihil
4. Algemeen :
 Vergadering van 24/03 valt tezamen met de algemene vergadering van de VZF in Hotel
ALDHEM in Grobbendonk. Adres : Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk
Zoals vorig jaar zullen we de vergadering OW en de AV VZF ook hier samen laten
doorgaan. Om 09u00 de gewone vergadering en om 10u00 de nationale vergadering.
We gaan ook proberen om een wedstrijdoverzicht uit te delen aan alle clubs die op de
AV aanwezig zijn. Jef zal de mensen van de Waalse Federatie Openwater uitnodigen.
5. Varia :
 De verantwoordelijke van het puntenklassement (Roland Montens) vraagt of de mogelijkheid
bestaat om het definitieve programma van elke wedstrijd 2 dagen op de voorhand naar hem
door te mailen, zodat hij tijdig nieuwe namen kan inbrengen in de PC. Dit zou de puntentelling
en het eindklassement sneller en juister kunnen maken. Jef zal een mailing doen aan alle
clubs die een openwaterwedstrijd inrichten.
 De bestelling voor de nieuwe mutsen is geplaatst bij KBZB, maar Franky heeft ze nog niet
ontvangen, dus nog even wachten.
Deze week nog zal Franky Joos alle lijsten van de gebruikte nummers van vorig seizoen naar
de clubs doorsturen, hierna kunnen de clubs dan hun mutsnummers bevestigen voor dit
seizoen en/of eventuele mutsen die moeten geschrapt worden doorgeven
 Opdat de badmutsen met losse nummers tijdig in Charleroi te doen geraken zal Roland
vervoer zoeken zodoende dat Etienne veel vroeger kan vertrekken
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TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Mailing doen aan de clubs om het programma 2 dagen op
de voorhand op te sturen naar Roland.
Vragen om nogmaals de enquête formulieren laten
doorsturen door de VZF
OW-Brochure online laten plaatsen op de VZF
Mensen van de FFBN – Eauu Libre uitnodigen op onze
nationale vergadering in Maart te Grobbendonk

Jef

Tegen
wanneer?
asap

Jef

asap

Jef
Jef

asap
asap

Start vergadering :

09u00

Einde vergadering :

10u50
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