Verslag Vlaamse Open Water Commissie
Datum:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Locatie:

29/05/2021
Jozef Hufkens, Geert Vanhoof, Jarne Woutermaertens, Jan Cocquyt, Franky Joos, Inge Leeten
/
Via zoom op afstand

A
1.
2.

Vorige vergadering
Goedkeuring verslag
Overlopen To-do’s: ok alles in orde

B

Aanduiden kamprechters
▪ Discussie over het al dan niet aanduiden van 2 kamprechters op alle wedstrijden.
▪ Omwille van covid-19 zijn er minder wedstrijden dit seizoen. En vorig seizoen was er slechts 1 wedstrijd. Hierdoor zijn er minder kansen voor
kamprechters om te fungeren.
▪ Beslist om voorstel van Jozef (2 kamprechters op elke wedstrijd) te volgen. Als er in principe slechts 1 kamprechter nodig is, dan zullen extra kosten niet
doorgerekend worden aan de clubs.
▪ Verdeling: zie bijlage
▪ Aanduiden van de kamprechters is bevoegdheid van kamprechters federaal. Het voorstel uitgewerkt door Jozef en Franky zal gevolgd worden.
Vergoeding kamprechters
▪ Voorstel om te bekijken of er geen vast bedrag kan betaald worden door de clubs (ongeacht van waar de kamprechter komt), zodat elke club hetzelfde
bedrag betaald.
▪ Besloten om dit naar volgend seizoen opnieuw te bekijken en dit jaar te houden zoals de voorbije jaren.
Items nieuwsbrief
▪ Kalenders, badmutsen, kampioenenviering, oproep officials
Zwemfed
▪ Verkiezingen: er zal toch geen speciale AV komen. Richtlijnen over de kandidaatstelling (die dan voor éénmaal bekrachtigd zal worden door
Bestuursorgaan) zullen in de loop van de komende weken verschijnen.

C

D
E

D

E

Vragen clubs
▪ mail gekregen van BYK over officials.
o Club moet een official leveren vanaf er 1 zwemmer deelneemt aan een wedstrijd lange afstand (3km of >) en vanaf er 3 of > zwemmers
deelnemen aan een korte afstand. Indien club dit niet doet (overgangsjaar voor nieuwe clubs is wel mogelijk) zal er een boete van 15 euro
gegeven worden. Inge heeft reeds een antwoord gegeven aan BYK
Varia
▪

2 Vlaamse zwemmers (Alexander Van Ermen en Seppe Wijns) en 7 Waalse zwemmers zullen deelnemen aan een selectiewedstrijd voor het EJK in
Spanje. Hopelijk plaatsen er een aantal zwemmers zich voor het EJK (Parijs: 23-25/07/2021)

Volgende bijeenkomst – zaterdag 26 september 2021 om 09u30 via zoom?
TO DO’s
Actie

Wie

Datum

Badmutsen Decathon

Jan volgt op

ASAP

Doorgeven voorwaarden kandidaatstelling voor open water

Inge

ASAP

Nieuwsbrief open water opmaken en verzenden

Inge

ASAP

Kamprechtersvergadering
Datum:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Locatie:

29/05/2021
Commissie: Jozef Hufkens, Geert Vanhoof, Jarne Woutermaertens, Jan Cocquyt, Franky Joos
Kamprechters: Joke De Saedeleer, Kathy De Meyere, Marie-José Quix
Pascal De Saedeleer (reis)
Franky Vanderrijst (slechte verbinding -> Jozef belt hem op na de vergadering)
Via zoom op afstand

A
1.
B

Welkom
Jozef heeft iedereen welkom
Overlopen kalender
▪ De verdeling van de kamprechters wordt besproken

C

Varia
▪
▪

Joke kan haar boekje niet terugvinden. Jozef kijkt na.
Joke stelt de vraag om ze kan doorgroeien naar kamprechter Provinciaal (KOP). Jozef zal nakijken of ze reeds voldoende jaren fungeert en haar hierover
iets laten weten.

