1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

15 februari 2018
Gebouwen V.Z.F. te Merelbeke
Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx,
Etienne Desfossés, Luc Van Laere (leden V.S.B.-zwemmen).
De heer Sepp Meyers (Technisch Sportcoördinator.)
De heer Koen Van Buggenhout (Topsportcoördinator).
De heer Koen De Carne (lid Raad van Bestuur V.Z.F.).

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
1.
2.
3.

Goedkeuring vorig(e) verslag(en) door Raad van Bestuur (?).
Het verslag van december is goedgekeurd, het verslag van januari komt voor op de R.V.B. van februari
2018.
Briefwisseling.
Aanpassing sportreglement: De boete voor de tijdsoverschrijding geldt voor alle wedstrijden, behalve deze
voor de Masters. Luc H. zal het aangepaste reglement op de site laten zetten.
Nieuw reglement PK Oost-Vlaanderen en Provinciaal criterium: het nieuwe reglement wordt goedgekeurd.
Vraag van LAQUA i.v.m. functioneren ½ dag op Vlaams Kampioenschap: de officials die weerhouden worden
om te fungeren, wordt gevraagd om een ganse dag aanwezig te zijn, dus ook voor de finales en niet enkel
voor de series.
Vraag van Provinciaal Bestuur Vlaams-Brabant en Brussel i.v.m. datum PK lange afstand: zie punt 3.2
Onderhoud met Koen Van Buggenhout.

Het programma van het B.K. categorie weekend 1 zal volledig herschikt worden vanaf 2018. Koen stuurt het
voorstel door naar de Nationale Sportcommissie.
Motivatie om het PK lange afstand niet later dan november te laten doorgaan: Beschermde periode voor PK
te clusteren in oktober blijft aangehouden (vermijden verdere belasting wedstrijdkalender op andere
momenten).
Eind oktober goed moment in sportieve jaarplanning voor lange afstand te organiseren.
Provincie Vlaams-Brabant geeft aan dat oktober te druk is (PK, PK lange afstand, wedstrijd in 50m bad).
Om hieraan tegemoet te komen wordt de mogelijkheid geboden om PK lange afstand ook in de volledige
maand november te organiseren (ook goed moment in jaarplanning), statuut wel niet beschermd, uitzondering
weekend BK korte baan.
Andere periodes voor PK omwille van belasting wedstrijdkalender en jaarplanning niet opportuun en dus niet
weerhouden.
-

4. Evaluatie Flanders Swimming – VJK.
-

Flanders Swimming
Middagpauze langer voorzien.
Wat met de V.R.T. in de toekomst? B-finalisten stonden dikwijls te lang aan de startblokken alvorens er
mocht gezwommen worden.
Lange afstanden VJK van vrijdagavond integreren tijdens middagpauze van F.S.
Data 2019: F.S. 19-20 januari – VJK 9-10 februari – VK 1-3 maart – ZC 12-14 juli.

5. Hoe ziet onze toekomst eruit?
-

6.

Volgens het nieuwe huishoudelijk reglement van de V.Z.F. zou de Sportcommissie Zwemmen in de toekomst
mogen bestaan uit 5-7 leden. Na de hernieuwde kandidatuurstelling van Luc H. (voor de officialopleidingen
en de sportreglementen) en van Luc V.L., wordt er voorlopig geen uitbreiding voorzien.
Benoemingen.
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-

7.

Gezien de drukke voorbereiding voor het VK worden de benoemingen meegenomen naar de bijeenkomst van
maart 2018.
Voorziene opleidingen 2018.

JP

•
•
•

zaterdag 21 april - 13u30 - theoretische cursus - zaal 5
zaterdag 28 april - 13u30 - theoretische proef - zaal 6
maandag 14 mei - 19u - theoretische herproef/evaluatie - zaal 7

•
•
•

zaterdag 26 mei - 9u - vrijblijvende theoretische cursus - zaal 8
zaterdag 9 juni - 13u30 - theoretische proef - zaal 5
zaterdag 23 juni - 13u - theoretische evaluatie - zaal 7

•
•
•
•

zaterdag 26 mei - 13u30 - vrijblijvende theoretische cursus 1 - zaal 8
maandag 4 juni - 19u00 - vrijblijvende theoretische cursus 2 - zaal 8
zaterdag 16 juni - 13u30 - theoretische proef - zaal 5
zaterdag 30 juni - 13u00 - theoretische evaluatie - zaal 7

JF

K

8. Kamprechterverslagen.
Nihil.
9.
-

Homologatie Vlaamse records.
Nihil.

10. Homologatie zwembaden.
Nihil.
11. Varia.
In de toekomst zullen strengere voorwaarden bepaald worden om niet geschrapt te worden als official, in
plaats van de maatregel van 2017 (seizoen 2015-2016). Details volgen.

Volgende vergaderingen
Donderdag 15 maart 2018 om 17.30 uur in de gebouwen van de V.Z.F. te Merelbeke.
Donderdag 19 april 2018 om 18.00 uur in de gebouwen van de V.Z.F. te Merelbeke.
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