1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Verontschuldigd:

12 november 2014
Merelbeke (burelenVZF)
De heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx, Patrick Buvé en Luc Van Laere
(V.S.B. zwemmen).
De heer Bart Dewulf (Raad van Bestuur).
De heer Koen Van Buggenhout (T.S.C.).
De heer Sepp Meyers (sporttechnisch coördinator).

Uitgenodigd:

1. Briefwisseling
E-mail van Pascale n.a.v. 400 meter van Tielt.
2.
3.
4.
-

Onderhoud met T.S.C.
Zie voorstel EYOF opgemaakt door Koen. Volgens de site van EYOF mogen er 2 deelnemers per nummer per
land zwemmen en wij stellen voor om tot de beste 3 Belgen te horen op de betrokken afstand.
Reactie van Koen met antwoord door Patrick. Nadien niets meer gehoord.
Opleiding en theoretische proef Kamprechter.
7 kandidaten hebben de vrijblijvende opleiding gevolgd, 9 kandidaten zullen meedoen aan de theoretische
proef op 22 november 2014 om 14.00 uur in het Huis van de Sport in Berchem.
Definitief standpunt powerbands en tapes.
Dit item wordt besproken op 19 november 2014 tijdens de nationale sportcel.

5. Kamprechterverslagen.
-

Nihil.

6. Antwoord Raad van Bestuur.
-

Boete bij laattijdige afzegging finales of niet-deelname aan finales na afzeggingtermijn.
Overschrijding tijdsduur wedstrijden.
Deze beide punten worden bekeken, samen met het nieuw wedstrijdconcept, door Sepp.
Na schrapping door een club tijdens het jaar, blijft het lid aanwezig in Assist tot het einde van het
kalenderjaar.
De vraag om “Only Read” toegang tot Assist voor de leden van het V.S.B. wordt opnieuw meegenomen door
Bart.

7. Goedkeuring wisselbekerreglementen.
Nihil.
8. Homologatie Vlaamse records.
- Nihil
9. Homologatie zwembaden.
Patrick zal op 29 november 2014 de wedstrijd in Beringen bijwonen waar het zwembad zal getest worden om
nadien zijn bevindingen door te geven, zodat Luc H. dit dan kan homologeren.
10. Allerlei.
Vraag naar opleiding Meet Manager, Team Manager en Assist. Bekijken om dit per provincie te doen.
Inzwemmen in meerdere delen: we rekenen op de fair-play van de clubs en wij stellen voor om de
kamprechter van dienst de eerste zwemmers op het afgesproken uur uit het water te fluiten. Dwarsliggers
kunnen met uitsluiting worden gesanctioneerd.
Patrick heeft enkele vragen over het Vlaams Kampioenschap. Ronny geeft een antwoord.
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-

Het verbeterd programma moet niet meer naar de V.Z.F. gestuurd worden.
Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van oude wedstrijdverslagen, niettegenstaande dit gegenereerd kan
worden via Meet Manager. Wij vragen om vanaf heden de nieuwe formulieren te gebruiken.
De clubs moeten regelmatig nakijken of zij de juiste versie van Meet Manager hebben ge-updated.
Alle afgevaardigden moeten vergunninghouder zijn.
Er wordt gestreefd om de ID-kaart voor de officials vanaf 15 september 2015 te gebruiken. Iedere official
kan met pasfoto door de club in Assist worden ingebracht, wat deze streefdatum mogelijk moet maken. Ieder
jaar tussen 1 augustus en 15 september wordt dit opnieuw opgemaakt, zodat de officials vanaf de eerste
wedstrijden in september hun nieuwe ID met foto en bevoegdheid in hun bezit hebben.
Het document “Naar een betere opvolging officials” wordt overlopen en aangepast. Iedere TAK zou minimum
3 maal moeten fungeren in het voorjaar (van januari tot juli) en 3 maal in het najaar (van september tot
december). Een starter en jurysecretaris minimum 2 maal per seizoen.

Volgende vergadering donderdag 11 december 2014 om 19u00 (burelen VZF)
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