Verslag Vlaams Sportief Comité Wedstrijdzwemmen
Datum:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Locatie:

14/07/2021
Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Luc Van Laere, Etienne Desfossés, Danny Uyttersprot, Thierry Dolet en
Mark Van den Bosch (leden V.S.C.-zwemmen).
Mevrouw Inge Leeten (personeelslid VZF).
Via zoom op afstand

A

Verwelkoming
Voorzitter Ria verwelkomt iedereen.

B

Stand van zaken Zwemfed comités
§ De laatste aanpassingen aan de documenten zijn gebeurd, alles is gepubliceerd.
§ Samenstelling VCW is in orde (huidige leden hebben allemaal deelname bevestigd), later data herverkiezing te bekijken.
§ Regiocomité Limburg, Vlaams Brabant en West-Vlaanderen: nog te bevestigen welke 2 leden zullen afgevaardigd worden naar Regioraad
§ Antwerpen en Oost-Vlaanderen: voor 1/8 kandidaten te melden voor regiocomité
§ Voorlopige kalender van wedstrijden werd opgemaakt met input clubs (vergadering 1/7, input gevraagd tegen 23/7).
Zomerwedstrijden 2021

C
1.

Stand van zaken
§ Er zijn minder deelnemers dan vooraf aangekondigd.
§ Clubs willen niet meer aanpassen naar wedstrijdduur, maar gezien de huidige tendens van de Corona-cijfers behouden we de planning. Inge zal clubs
FFBN nog contacteren alvorens de inschrijvingen af te sluiten.
§ Er zal GEEN publiek toegelaten worden op de zomerfinales.
§ Finale: hoofdjury samengesteld door Ria:
o Voorzitter: Ria Van den Broeck
o KP: Martine Dolpen (zij zal aan de hand van de lijst van beschikbare juryleden verdere taakverdeling voorzien)
o JF: Danny Uyttersprot- SF: Franky Joos
o Oproepkamer: Jozef Umans

E

§ Er zijn nog enkele juryleden nodig: Ria zal actuele lijst doorsturen naar Etienne die in Antwerpen enkele beschikbare kandidaten zal zoeken
§ Vergoeding: discussie nog niet afgesloten.
§ Richtlijnen kledij, planning digitale (zoom) juyrmeeting, e.d. zal door Ria verspreid worden
COVID-protocol:
§ Geen nieuws.
§ Na lange onderbreking, blijkt een lange jurymeeting (als “mini bijscholing”) zeer nuttig.
Feedback EJK Rome
§ Resultaten voor 50% OK, medaille Roos Vanotterdijk, het was een goede leerschool, de sfeer in de groep was zeer goed.
§ Feedback Ria als jurylid in Varia.
Opleidingen

F

§ TAK-opleidingen per regio: data en locaties staan op de website; er zijn overal nog plaatsen vrij.
§ Kandidaten van voorjaar 2021: dienen hun kandidatuur te bevestigen aan Pascale Verbauwen (mail volstaat)
§ Systeem met opvolgingsblad voor de opleidingen zal herinnerd worden.
§ Opleidingen JP, JF, K, KP: er zijn nog geen data bepaald. Stages JF: te vragen aan Mark (i.p.v. Luc VL)
§ Praktische proef starter: te regelen door regionale verantwoordelijken.
§ Inge zal 30 officialboekjes laten overmaken aan elke regio verantwoordelijke TAK opleiding.
§ Ter herinnering: vrijstelling nieuwe clubs: 1 jaar + corona periode (clubs die toch stoppen, moeten dit melden aan hun regiocomité).
Zwembaden - homologaties

2.

D

Limburg:
§
§

G

Sint-Truiden: zowel met als zonder AEI
Homologatieverslag en -attest zullen aangepast worden door Thierry en overgemaakt worden aan Ria ter ondertekening, nadien aan Etienne voor
dossier, beheerder zwembad en de club(s) die er wedstrijden wensen te organiseren.
West-Vlaanderen:
§ Middelkerke: opening gepland najaar 2022
§ Torhout: de gemeenteraad heeft deze week beslist over de site waar het nieuwe zwembad zal komen
§ Oostende: diverse clubs die stage hebben gedaan in het nieuwe zwembad “Brigitte Becue” zijn tevreden over de infrastructuur.
Aanpassing reglementen
§

H

Wedstrijdverslagen en lijsten officials
§

I

Nihil
Nihil

Benoemingen
§

Nihil.

J
K

Vlaamse records
§

Alexander Marcourt (TRUST) 100m rugslag: 51”76 (25m-bad), Amsterdam.

§
§

De jeugdrecords vermeld op de website van de KBZB zijn fout, aan Phedra wordt gevraagd dit na te kijken en te verbeteren.
Danny stelt dat de externe communicatie m.b.t. deelname van Valentine Dumont aan OS niet eenduidig is gebeurd. De twee voorzitters van de
regionale federaties spraken mekaar op de nationale media tegen. Beschikt de KBZB/VZF/FFBN dan niet over een communicatieplan? Waarom werd de
NSC Zwemmen niet samengeroepen om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen? Waarom werd er door de communicatieverantwoordelijke
van de VZF/FFBN vooraf geen duidelijke communicatieboodschap opgesteld? Communicatie blijft een pijnpunt, overleg op alle niveaus dringt zich op.
De leden van de VCW bevestigen dit probleem te ondervinden.
Luc H. vraagt steeds heel VCW te betrekken bij diverse communicaties die iedereen aanbelangen. Dit comité moet als geheel optreden!
Probleem geschrapte official als lid club zonder medeweten betrokkene: met CV nummer kan deze official terug fungeren (AZV).
Feedback Ria EJK Rome als jurylid: “good practices” werden overlopen, rustig verloop en goede discipline officials en publiek, beslissingen hoofdjury.

Varia

§
§
§

Volgende bijeenkomst – woensdag 25 augustus 2021 om 19u30 via zoom
TO DO’s
Actie

Wie

Datum

Bespreking wedstrijdkalender 2021-2022

Inge

27/7/2021

Afsluiting wedstrijden zomercircuit

Inge

ASAP

Oproep jury zomerfinales in Antwerpen

Etienne

ASAP

Verspreiding richtlijnen juryleden zomerfinales

Ria

ASAP

Overmaken 30 boekjes aan elke regioverantwoordelijke TAK opleiding

Inge

September 2021

Herhaling werkmethode opleidingsformulier TAK-opleidingen

Luc H

ASAP

Nazicht jeugdrecords website

Phedra

ASAP

