
 

Verslag vergadering regiocomité Antwerpen 

Datum: 30/08/2021 
Aanwezig: Ann Clauwens, Evy Van Erum, Daniël Van Deuren, Sven Jacob, Kris Op de Beeck, Benny Claassen, Etienne Desfossés 
Verontschuldigd: - 
Locatie: Via zoom op afstand 

 
  

A Verwelkoming 
 Etienne verwelkomt iedereen en legt stand van zaken uit 
  

B Verkiezingen 
 § Voorzitter: Daniël Van Deuren. 

§ Secretaris: Sven Jacob. 
§ Zij zullen tevens het regiocomité vertegenwoordigen in de regioraad. 
§ Mail vanuit regiocomité naar de Antwerpse clubs om ons voor te stellen/bekend te maken (na de bekendmaking door Zwemfed. 

C Wedstrijdkalender 

1. Stand van zaken 
§ Kalender wedstrijden 2021-2022 in opmaak, laatste versie zal overgemaakt worden. Nog te bekijken welke wedstrijden “B-wedstijd” zullen zijn. 
§ Ann vraagt of homologatie van het zwembad in Borgerhout kan gehomologeerd worden. Etienne zal haar brochure overmaken om zelf te kijken of het 

technisch mogelijk is, en dan terug de vraag stellen). 
§ Etienne zal de vraag stellen op voor BK en wedstrijden VZF in 2022 tijden 50 m inschrijftijden verplicht zullen worden. 
§ De vragen i.v.m. Coronamaatregelen zullen behandeld worden vanaf de nieuwe richtlijnen verspreid zijn (publiek, aantal deelnemers, …) maar er wordt 

aangeraden om contact te nemen met de lokale zwembadbeheerders. 
2. Provinciale kampioenschappen 2021 

§ Het voorgestelde programma (zonder lange afstand) en wedstrijdreglement werd goedgekeurd (aflossingen: onder voorbehoud Corona-maatregelen). 
§ Etienne zal Jan Ver Elst contacteren voor steun bij opstelling voorprogramma, verwerken inschrijvingen en resultaten. 
§ Etienne zal zwembadbeheerder Wezenberg contacteren voor toelating wedstrijd en mogelijkheid van publiek toe te laten. 
§ Etienne zal BRABO contacteren om lange afstand (LA) wedstrijd van 28/11/2021 te voorzien als PK LA + toelating gebruik tafels. 
§ Elk lid van het regiocomité zal in zijn club navraag doen voor redders (met noodzakelijke bijscholing). 



 

§ Praktische modaliteiten qua organisatie worden besproken op volgende vergadering. 
§ Onduidelijkheid financiële werking regiocomité en organisatie PK op financieel vlak. Vroeger had PRANT een eigen bankrekening welke overgenomen is 

door Zwemfed en welke in nieuwe structuur niet meer bestaat. Geeft Zwemfed garantie dat organisatie PK geen verlies kan leiden. Hoe gaat dit 
praktisch financieel werken. Hierbij financiële vraag voor PK - financiële haalbaarheid of goedkeuring van VZF voor prijzengeld zoals voorgesteld in 
voorstel wedstrijdreglement. Klaarheid zal gevraagd worden bij Zwemfed door Etienne. 

D Website 
 § Etienne stelt voor dat de leden van het regiocomité aan de hand van huidige website PRANT e.a. over de vormgeving van het nieuwe deel qua website 

in de vormgeving van de Zwemfed. 
§ Te bekijken welke items moeten hernomen worden (opgelet met foto’s e.d.). 

K Varia 
 § Bijeenkomsten bij voorkeur op een dinsdag 

§ Locatie: cafetaria Zwembad Groenenhoek (Kris zal navraag doen) of meeting per zoom  
§ Daniël zal agenda opmaken i.s.m. de leden van het regiocomité en verspreiden. 

  

 Volgende bijeenkomst – dinsdag 21 september om 20u via zoom of en voorkeur indien corona het toelaat fysiek cafetaria Zwembad Groenenhoek 
 TO DO’s 

 Actie Wie Datum 

Contactname met BRABO en beheerder Wezenberg Etienne ASAP 

Verslag naar Zwemfed Etienne Na goedkeuring door leden regiocomité 

Beschikbaarheid cafetaria Groenenhoek voor vergaderingen navragen Kris ASAP 

Mogelijkheden bij online meetings van gebruik Teams Kris ASAP 

Lijst redders  Alle leden 30/09/2021 

Vormgeving en inhoud website  Alle leden 21/09/2021 

 


