1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

09 Januari 2013
Merelbeke (burelen VZF)
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Henderyckx, L.De Coster, L. Ulenaers,
B.Dewulf, L.Grossen en S. Meyers (STC)

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
1. Briefwisseling.
Vanwege de zwemklub de kimpel Bilzen(nieuwe club) werd een aanvraag ontvangen voor vrijstelling van officials
gedurende een jaar.
Het VSB beslist deze vrijstelling toe te staan voor de periode van 01/01/2013 tot en met 31/12/2013.
2. Flanders Open 2013 – VJK 2013.
Sepp geeft een overzicht van de huidige stand van zaken.
Samenstelling van de volledige jury werd naar de clubs en officials overgemaakt.
Belangrijke opmerking: enkele clubs hebben na het sluiten van de inschrijvingsperiode en pas nadat de volledige
jurysamenstelling werd doorgegeven, de namen van hun officials opgegeven.
Het VSB beslist deze clubs alsnog te beboeten voor het niet leveren van het aantal voorziene officials.
Door het forfait van de DJ dient er nog gezocht naar een vervanger.
Ronny zal contact opnemen met D.Vanpottelberghe en Y . Thomas.
Bart zal contact opnemen met W. Duyvejonck en N. Verhaeghe.
3. Vlaams Interprovinciaal beraad.
Het VSB neemt kennis van het verslag van het Vlaams Interprovinciaal beraad.
Officialvorming.
Het VSB blijft bij de beslissing dat enkel de K1 gemachtigd zijn om voor het afnemen van het examen TAK.
Voor wat betreft de provincie Limburg, die momenteel kampt met een tekort aan K1, heeft het VSB mits voldaan
wordt aan de opgelegde voorwaarde, een uitzondering toegestaan. Zie verslag 13.12.2012
Vlaams Zomercriterium.
De datum voor het Vlaams zomercriterium 2014 zal afhankelijk zijn van de data van de BK per categorie.
Door de 2 TD - VSB en de Franstalige sportcommissie werd een voorstel opgemaakt tot hervorming van de
Nationale kampioenschappen.
Indien dit voorstel aangenomen wordt door de Nationale Sportcel Zwemmen( eerstvolgende vergadering pas op 19
maart 2013) en bekrachtigd door de RVB van de KBZB, zal de data voor het Vlaams Zomercriterium vastgelegd
worden.
Op de vraag om alle clubs en trainers te bevragen wordt niet ingegaan. Indien men een enquête wil houden moeten
zowel clubs, trainers als ouders betrokken worden.
Dit kan enkel plaats vinden nadat iedereen voldoende geïnformeerd is omtrent de reden van de wijzigingen.
Afmelding voor Nationale Kampioenschappen.
Het VSB volgt de stelling van het Vlaams Interprovinciaal beraad. Dit werd ook reeds aangekaart in de Nationale
Spportcommissie Zwemmen en zal opgevolgd worden.
De NSC- Zwemmen is ook de menig toegedaan dat, mits goede afspraken tussen de verantwoordelijke persoon voor
de inschrijvingen bij de KBZB en de organisator het mogelijk moet zijn om correcte programma’s en starkaarten te
voorzien.
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4. Verslag bijeenkomst Vlaams Sportbestuur Zwemmen –Commission Sportive Natation LFBN.
Het verslag van de bijeenkomst van de 2TD, de leden het Vlaams Sportbestuur Zwemmen en de leden van de
Franstalige Sportcommissie Zwemmen wordt overlopen.
Het doel van deze vergadering was om de verschillende Belgische Kampioenschappen te herzien alsook de filosofie
omtrent de competities voor de jonge zwemmers.
5. Onderhoud TSC.
Lode geeft de nodige uitleg omtrent de huidige stand van zaken voor de Topsporters Surgeloose G en Deconink D.
6. Kamprechterverslagen.
Nihil
7. Goedkeuring wisselbekerreglementen.
Nihil
8. Homologatie Vlaamse records.
Nihil
9. Homologatie zwembaden.
Het zwembad van Sint Pieters Leeuw werd gehomologeerd. Een nieuw homologatieattest zal opgemaakt worden.
10. Allerlei .
Medisch attesten
- Het VSB zal de mogelijkheid onderzoeken om cfr. de KBZB en de LFBN om ook de doktersattesten af te
schaffen. Er wordt voorgesteld om eerst nog de verdere ontwikkeling, het gebruik en omgang met het
Splash programma af te wachten.
Splash programma.
Een nieuw update is ter beschikking van zowel Meet-als Teammanger. De clubs zullen via een mail op de
hoogte gebracht worden.
Data FSC2014 – VJK2014 – VZC2014.
-

In tegenstelling tot voorgaande jaren gaat de FSC dit jaar door het 3° weekend van januari i.p.v. het 2°.
Dit heeft te maken met het feit dat Sporza dit jaar instaat voor de verslaggeving van het BK veldrijden.
Voor 2014 zal alles ook hiervan afhangen.

ADSR wedstrijd van 11 en 12 mei.
Daar dit een selectiewedstrijd voor het WK2013 dient een Fina Referee aanwezig te zijn.
Ronny zal nagaan of hij zich vrij kan maken.

Volgende vergadering: woensdag 20 februari 2013 om 19h (burelen VZF)
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