
 

Verslag vergadering regiocomité Antwerpen 

Datum: 7/10/2021 
Aanwezig:  Evy Van Erum, Daniël Van Deuren, Sven Jacob, Kris Op de Beeck, Benny Claassen, Etienne Desfossés 
Copy :  Inge Leeten 
Locatie: Online via Teams 

 
  

A Verwelkoming 
  
  

B Goedkeuring notulen van installatie vergadering regiocomite Antwerpen 
Verslag is goedgekeurd en mag worden doorgestuurd naar de VZF (Inge Leeten) ter publicatie op de RCANT gedeelte van de VZF website 

  
C Opvolging uitstaande to do’s vorige vergadering  

Actie Wie Datum Stand van zaken 

Verslag naar Zwemfed Sven Na goedkeuring door leden regiocomité OK 

Mogelijkheden bij online meetings van gebruik Teams Sven ASAP OK 

Lijst redders  Alle leden 30/09/2021 OK 

Vormgeving en inhoud website  Alle leden 21/09/2021 OK 

op PK mensen van andere clubs aanspreken voor een 

extra kandidaat RCANT 

Allen 16-17/10/2021 Nog te doen 

Discussie prijzengeld of medailles voor PK Daniël & Sven Volgende regioraad Nog geen datum voor regioraad 

bepaald 



 

Globale sabam regeling voor muziek op wedstrijden Daniël & Sven Volgende regioraad Nog geen datum voor regioraad 

bepaald 

Inplannen vervolgmeeting organisatie PK op donderdag 

7/10 om 20u00 via MS Teams 

Sven 7/10/2021 OK 

Navragen bij Jan voor opkuis oude website PRANT Daniël 7/10/2021 OK oude website is weg 
 

D  Provinciale kampioenschappen 2021 
• Stand van zaken organisatie 

Infobrief voor alle clubs die deelnamen zal  worden uitgestuurd 
Wedstrijd zal 30min later beginnen als gepland (9u ipv 8u30 en 14u ipv 13u30) 
Voorbereiding verloopt vlot. Er zal beperkte catering zijn (broodjes op bestelling voor officials welke hele dag fungeren) en drank in blik. 
Startgelden zullen via de factuur van de VZF naar de clubs gebeuren 
Programma zal op de website van de VZF gezet worden. Resultaten via swimrankings. 
Geen gebruik van sportbad maar wel recreatiebad voor loszwemmen 
De rugslag devices van Brabo mogen gebruikt worden. 
Geen emmers met water voor de zwemmers 
Speedo shop zal wel aanwezig zijn. 
Geen muziek (SABAM is heel duur voor Wezenberg) 
Er is wel een tekort aan redders! Graag nog navragen in de clubs 

• Huldiging leden vorig provinciaal bestuur 
Iedereen heeft bevestigd of ze al dan niet komen. Hoe en waar zal zaterdag op PK besproken worden 

• Lange Wappers 
Deze zullen op PK worden uitgedeeld. Etienne stuurt lijst winnaars door naar de leden RCANT. De clubs zullen ook een mail hierover krijgen. 

E Vraag VZF : dit seizoen nog een wedstrijd voor B-zwemmers – niet heel dringend – in andere provincies concept van een B-circuit – actueel niet in Regio Antwerpen 
 

F Website 
Oude website PRANT is weg. Vorige verslagen zijn opgeladen op RCANT gedeelte van de VZF website. 

G Varia 
Geen varia punten 

  
  

 Volgende bijeenkomst datum : dinsdag 16/11/2021 om 20u00 via MS Teams 



 

 
 Nieuwe TO DO’s 

 Actie Wie Datum 

   

   

   

   

    

 


