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Gezien Luc er onverwachts niet kon bij zijn,
- zorgt Filip voor het verslag.
- en zullen alleen de dringende punten behandeld worden.

1. Pascale betrekken bij de vergadering
• Het is moeilijk voor de bestuursleden die dagelijks moeten gaan werken om verlof te
nemen voor een vergadering. Iedereen is akkoord om op een week avond van 20 tot 22
uur aanwezig te zijn in Gent.

2. Potentiële kandidaten
• De uitbreiding en nieuwe kandidaten is in het belang van de continuïteit van het
masterzwemmen en vooral om Vlaams Open Masters Kampioenschap te organiseren.
• We moeten opletten wat we in dit verslag zetten i.v.m. de privacy wet.
Criteria
• aanwezigheid bij het aanwezigheidscriterium
• kennis van zwemreglementen (official functie)
• kennis van team manager (software om wedstrijden te organiseren)
• spreiding over heel Vlaanderen
• enthousiasme die ze al laten zien hebben op wedstrijden
Zie voorstel kandidaten details en rangschikking Excel in bijlage.

3. Aanwezigheidscriterium
• Document moet op de http://masters.progs.be. komen zodat iedereen dit kan raadplegen.
• Digitaliseren versie 2004
• Aanpassing 2012
• Aanpassing Verslag 12 september 2017
Filip heeft de analoge documenten gekregen van Lea en gaat een voorstel maken met de gegevens
hierboven.

4. Organisatie van wedstrijden
Kalender
• Probleem kalender 2018 : 2 masterwedstrijden op zelfde dag.
• VZF heeft een mooie jaarkalender
• Kalender masterwedstrijden bij VZF leggen of iets opzetten samen met Natacha op de
website.
• Filip bekijkt met Natacha voor een oplossing via de http://masters.progs.be en de adressen
bestand van de personen die wedstrijden organiseren.
Aantal wedstrijden
• Dalend tgv privatisering zwembaden. Heeft de VZF contacten met de overheden om het
afhuren van zwembaden betaalbaar te maken?
•

Stijgend door samen te organiseren met 2 daagse jeugdwedstrijden (Geel en Mol) en
Aalst is het mastergebeuren terug groeiend.

Officials
• Er moet dringend iets gedaan worden aan dit probleem…. Wat vind het VZF van ons
voorstel van 12 september 2017?

5. Algemeen
Aanvang vergadering: 20.00h
Einde vergadering 21:50h
Volgende vergadering: zal doorgaan te Gent ?
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?
Volgende vergadering in Gent op een weekavond
Voorstel aanpassing aanwezigheidscriterium voor
op website master.progs
Contact opnemen met Natacha Van Hoof voor
kalender 2019
Beleid van VZF i.v.m. privatisering zwembaden en
kostprijs huur voor masterwedstrijden
Feedback over voorstel Master Official zie verslag
12/9/2017
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