1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:

23 april 2015
Merelbeke (burelenVZF)
De heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx, Patrick Buvé, Luc Van Laere.
De heer Sepp Meyers (Sporttechnisch coördinator).
De heer Koen Van Buggenhout (T.S.C.).

Uitgenodigd:

1. Briefwisseling.
Nihil.
2.

Onderhoud met T.S.C.

- Nihil.
3.
-

7 kandidaten zijn geslaagd voor de theoretische proef JP en kunnen hun stage en hun praktische proef
afleggen na overleg met hun provinciale verantwoordelijke.
1 kandidaat is niet geslaagd en kan zich opnieuw inschrijven voor de volgende opleiding en theoretische
proef.

4.
-

Resultaten theoretische proef kandidaten JP.

Niet-bijgeschoolde officials.
Voor alle provincies zouden de lijsten up-to-date zijn.

5. Voorbereiding bijeenkomst Nationale Sportcel mei 2015.
-

Ronny en Patrick zullen aanwezig zijn. Ronny overloopt de diverse wedstrijden die voorzien zijn en geeft de
nodige uitleg i.v.m. mogelijke geselecteerde deelnemers.
6. Kamprechterverslagen.

-

Het verslag van Jasper Herman over de wedstrijd in Eeklo is besproken. De houding van Camiel De Grave
wordt door Luc V.L. verder opgevolgd.

7. Homologatie zwembaden.
Het zwembad van Maasmechelen werd niet gehomologeerd door het ontbreken van aantikplaten over de
volledige breedte van de baan aan de startzijde.
8. Homologatie Vlaamse records.
- Nihil.
9. Varia
Vraag van reeksen in 10 banen en finales in 8 banen wordt op volgende bijeenkomst besproken.
Voorstel om de officials die de leeftijdsgrens bereikt hebben aan te duiden met een M na hun functie, zodat zij
nog kunnen fungeren bij de Masters. Eventueel alles doorschuiven naar de Mastercommissie die voor deze
officials een eigen boekje of I.D. zouden kunnen voorzien.
Naar aanleiding van de wedstrijd van ZOLA gaat Luc V.L. contact opnemen met Parantee en Gretl over het
voorleggen van vrijstellingsattesten.

OPGEMAAKT	
  
24/04/2015	
  

VERSTUURD	
  
24/04/2015	
  

OPMERKINGEN	
  
30/04/2015	
  

GOEDKEURING	
  
30/04/2015	
  

TO DO’S

	
  

Wat moet gedaan worden?
Handleiding homologatie zwembaden aanpassen voor 10 banen.
Verduidelijking reglement puntenwedstrijden 9 en 10 jarigen.
Aangepaste inschrijvingsmodaliteiten F.S.C. 2016 doorsturen.
Inschrijvingsmodaliteiten V.J.K. 2016 doorsturen.
Inschrijvingsmodaliteiten V.K. 2016 goedkeuren.
Parantee contacteren i.v.m. vrijstellingsattesten.
Toegang tot Assist voor leden V.S.B. - paswoord aanmaken.
Bij afzeggingen finales boetes invoeren.
Verhoging boete bij overschrijding wedstrijdduur.
Invoeren ID kaart officials.
Evaluatie	
  afmeldingen	
  en	
  72	
  uur.	
  

Wie?
Tegen wanneer?
Patrick
1 juni 2015
Luc H.
1 september 2015
Ronny
25 april 2015
Ronny
25 april 2015
V.S.B.
21 mei 2015
Luc V.L.
21 mei 2015
V.Z.F.
1 mei 2015
Sepp
30 juni 2015
Sepp
30 juni 2015
Sepp
21 mei 2015
V.S.B.	
  
A.S.A.P.	
  

Volgende vergadering op donderdag 21 mei 2015 om 19u00 (burelen VZF)

OPGEMAAKT	
  
24/04/2015	
  

VERSTUURD	
  
24/04/2015	
  

OPMERKINGEN	
  
30/04/2015	
  

GOEDKEURING	
  
30/04/2015	
  

