VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Goedgekeurd verslag
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

21 juni 2012
Merelbeke (burelen VZF)
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Henderyckx, L. Ulenaers
en J. Stinkens
De heer L. Grossen (TSC)
De heer B. Dewulf (lid beheerraad)
Verontschuldigd: De heer S. Meyers (sporttechnisch coördinator)
Uitgenodigd:
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering van 10 mei 2012 werd goedgekeurd
2. Briefwisseling
Nihil
3. Organisatie van wedstrijden-VLAREM 2: stand van zaken
- Vraag aan kabinet van Leefmilieu om uitzondering op de huidige regels te verkrijgen  kan
enige tijd duren
- Ondertussen zorgen voor voldoende redders tijdens de wedstrijden
4. Zomercriterium: stand van zaken
- Inschrijvingen lopen nog
- Jurysamenstelling zodra inschrijvingen binnen zijn: 1 TO per baan
5. Swimgate: stand van zaken
- Project werd stopgezet
- Contract met Splash: * opleiding vanaf september
* gebruik van 1 januari
6. Onderhoud met TSC
Selectie voor OS is definitief
7. Kamprechterverslagen
nihil
8. Goedkeuring wisselbekerreglementen
Nihil
9. Homologatie Vlaamse records
nihil
10. Homologatie zwembaden
- Na kennisname van het homologatieverslag opgemaakt door de heer Luc Van Laere en van
het proces verbaal van de opmetingen van het bad, uitgevoerd door dhr Roel Bernaerts,
landmeter-expert teWuustwezel, wordt het stedelijk zwembad van Gent (Rozebroeken)
gehomologeerd
- Na kennisname van het homologatieverslag opgemaakt door de heer Jef Stinkens en van
het proces verbaal van de opmetingen van het bad, uitgevoerd door dhr Benny Linden,

VerslagVSB 20120621

pagina 1 van 2

landmeter te Overpelt, wordt het gemeentelijk zwembad van Overpelt gehomologeerd.
11. Allerlei
Vraag van provincie Vlaams Brabant om alle clubafgevaardigden bij elke wedstrijd toe te laten op
juryvergadering: het VSB oordeelt dat een clubafgevaardigde enkel op de juryvergadering dient
aanwezig te zijn op vraag van de kamprechter.

Volgende vergadering: donderdag 13 september 2012 om 19h (burelen VZF)
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