
 

VERSLAG REGIORAAD 

Datum 23 november 2021 
Aanwezig Pascal Caroyer, Greet Dewitte, Sam Lasoen, Vincent Guillemyn, Daniel Van Deuren, Sven Jacob 

Secretaris Inge Leeten 
Uitgenodigd Lode Grossen, algemeen directeur zwemfed 
Verontschuldigd Nico Ricquier / Geert Bisback / regio Limburg  
Locatie Kantoren Merelbeke 

 
 Onderwerp Stand van zaken 

A Welkom + kennismaking  
  Algemeen Directeur Lode Grossen heet alle leden welkom.   

Hij geeft aan dat de sport in transitie is en dat een goede samenwerking tussen alle actoren belangrijk /cruciaal is om de sport relevant te 
houden naar de toekomst toe. 
Het is duidelijk dat de rol van de regio’s belangrijk is.  En een goed draaiend regiocomité is hierin belangrijk.   
De leden van de regioraad kunnen hier ook een belangrijke rol spelen.   
Op een volgende vergadering (22/12) zal er gekeken worden naar het financieel aspect, rekening houdend met artikel 8 paragraaf 5 van 
de statuten: ”Onverenigbaarheid: Het lidmaatschap van een zelfstandige of autonome (regionale) entiteit anders dan een club, wordt 
onder geen enkele omstandigheid of voorwaarde aanvaard.” 
Het is belangrijk dat hierover goede afspraken worden gemaakt.    
Alle aanwezige leden stellen zich voor. 

B Werking regioraad  
 Doelstelling Zie document  

Dit document is voor iedereen duidelijk, hier zijn geen verder vragen over. 
 Aanduiden voorzitter Vincent Guillemyn stelt zich kandidaat.  Alle aanwezigen zijn hiermee akkoord. Vincent zal dus de voorzitter zijn van de regioraad. 
C Evaluatie Pk’s: wat ging 

goed/wat kan beter? 
 

Antwerpen:  
- Goede opkomst.  Ook voor publiek.  Meer zwemmers omdat iedereen kon deelnemen (geen opsplitsing tussen A en B-

zwemmers). 
- PK georganiseerd i.s.m. een club.  Alles is vrij snel moeten gebeuren.  Kunnen rekenen op Etienne.  Een draaiboek zou zeker een 

meerwaarde zijn. 
- Nog meer duidelijkheid over lusten en lasten is gewenst  
- Uniformiteit tussen de verschillende regio’s i.v.m. de medailles (jongste categorieën per jaargang) 



 

- Wat met Sabam? Zwemfed zal dit bekijken. 
- In het verleden had Antwerpen prijzengeld voor de medaillewinnaars.  Dit zal mee bekeken worden in het uniformiseren van de 

Provinciale kampioenschappen. 
Oost-Vlaanderen 

- PK is georganiseerd door clubs.   
- Financieel luik was ok voor clubs.  
- Tevreden over opkomst 
- Programma -> vertrokken vanuit programma Vlaams-Brabant. 
- Nog meer duidelijkheid over lusten en lasten is gewenst 
- Algemeen niveau was niet hoog – is 2 volledige dagen wedstrijd voor zwemmers VJK-leeftijd (11-14) niet al veel op het seizoen? 
- Nu prijzen per jaargang tot 16 jaar en daarna per categorie 
- Lange afstand is aparte wedstrijd 

 
West-Vlaanderen 

- PK georganiseerd door regiocomité WVL.  
- Alle clubs aanwezig, goede opkomst 
- Naturaprijzen uitgedeeld als prijzen (stock).  Nu prijzen per jaargang tot 16 jaar en daarna per categorie. 
- 25m-bad is een optie voor de toekomst. 
- Lange afstand zit nu in het programma 

 
Vlaams-Brabant en Brussel 

- PK georganiseerd door LAQUA i.s.m. regiocomité 
- Goed verlopen 
- Breed deelnemersveld 
- Goede lusten en lastenverdeling 
- Medailles per jaargang 

 
Daar het de bedoeling is om een uniforme aanpak te hebben van de regiowerking zal er een overzicht gemaakt worden van de soorten 
beloningen en boetes (bv. aanmoedigingspremies in West-Vlaanderen bij prov. Record) + zaken die het regiocomité voorziet voor de 
andere sporttakken.  Als de leden van de regioraad hier documenten van hebben bezorgen ze deze aan Inge. 
 
 
 
 
 



 

 
D Communicatie website  
 Welke info graag op website 

- regioraad 
- regiocomité 

Brainstorming. 
Wat is belangrijk om mee te nemen: 
Doelstelling communicatie:  

1) clubs/atleten/officials (max met 3 clicks) zo snel mogelijk alle nodige informatie laten vinden over de 
regiowerking/clubs/federatie 

2) Externe communicatie (sociale media/pers/aantrekkelijke vorm van communicatie...) 
Informatie moet up-to-date zijn.  Daarom zeker zorgen dat 1 à 2 mensen per regio toegang hebben om zaken te kunnen 
aanpassen/aanvullen (back-up bij personeel zwemfed) 
Wat moet er zeker terug te vinden zijn: 

- Kalender (wedstrijden / stages TAK) 
- Voorprogramma’s 
- Kalenderzitting / database uitslagen (regio VLB&B) 
- Prestaties 
- Contactpersonen 

... 
Zwemfed zal een voorstel doen (prioriteiten en haalbaarheid).   
Volgende vergaderingen bekijken en feedback geven.  Daarna kan hier mogelijk een werkgroep voor opgericht worden.   

E Jaarvergadering 
 

A.V. zal doorgaan op 26/03 
Leden regioraad bekijken met hun regiocomité enkele datums voor hun jaarvergadering (spreiden over verschillende deelnames zodat 
aanwezigheid zwemfed mogelijk is). 
Voorstel voor algemene agenda (ook verder te bespreken op volgende vergadering na overleg met regiocomité’) 

- Welkomstwoord 
- Goedkeuring notulen vorige jaarvergadering 
- Mandaten 
- Overzicht activiteiten 2021 en vooruitblik activiteiten 2022 
- Rondvraag 
- Slotwoord 

Financieel verslag kan hier uiteraard ook toegelicht worden 
 
Het idee is om van de jaarvergadering een netwerkmoment te maken en clubs te stimuleren om hierop aanwezig te zijn (niet beboeten).  
Mogelijk dit dan ook koppelen met een receptie. 
 
 



 

 
 

F Varia De leden van het regiocomité geven ook enkele bezorgdheden waarvan zij merken dat clubs hiermee worstelen: 
- Betaalbaar houden van de sport is een uitdaging omwille van o.a. de zwembadprijzen (PPS).   
- Aantrekkelijker maken van de hogere opleidingen (instructeur B en >).  Het blijft een uitdaging voor clubs om trainers te 

stimuleren om opleidingen van hoger niveau te laten volgen. 
 

 
 
To do’s 
 

Actie Wie Wanneer 
Documenten bezorgen aan Inge over de 
beloningen/boetes/actie voor andere sporttakken in elke 
regio 

Leden regiocomité 
 

ASAP 

Opmaak globaal overzicht over beloningen/boetes zwemfed Tegen vergadering 22/12 
Voorstel opmaken over communicatie website en 
bekijken op welke manier dit kan. 
 

zwemfed Tegen eind december 

Mogelijke datums voor jaarvergaderingen in elke regio Leden regiocomité Tegen vergadering 22/12 
 


