
 

Verslag Regioraad 

Datum: 30/08/2022 19u30  

Aanwezig: Fysiek: Vincent Guillemyn, Greet Dewitte, Sven Jacobs, Geert Bisback, Lode Grossen, Inge Leeten 
Online: Jacqueline Geelen, Daniel Van Deuren, Pascal Caroyer 

Verontschuldigd: Nico Ricquier 

Locatie: Merelbeke of online 

 
  

A Verwelkoming 

 • Vincent heet iedereen welkom 

B Goedkeuring vorig verslag 

 • Verslag is reeds goedgekeurd via mail 

C Startvergadering 

  
Stavaza aanwezigen + extra agendapunten 

 

Regio Aantal bevestigde clubs Agendapunten 

Antwerpen 14 clubs bevestigd (verwachting 25-30 personen) Oproep organisatie regionaal criterium 

Limburg 8 clubs bevestigd Oproep organisatie regionaal criterium + leden 
regiocomité 

Oost-Vlaanderen 4 clubs bevestigd Oproep leden regiocomité 

Vlaams-Brabant & Brussel 5 clubs bevestigd / 

West-Vlaanderen 15 clubs bevestigd (verwachting 25-30 personen) / 

 
Pascal C. geeft zijn bezorgdheid weer dat het steeds moeilijker is om clubs/vrijwilligers te enthousiasmeren voor deel te nemen aan bepaalde zaken (wedstrijd die 
gekoppeld was aan de startvergadering is geannuleerd omwille van te weinig deelnemende clubs). 
 
Alle regio’s zullen nog een reminder sturen naar de clubs, Inge zal lijst bezorgen met contactgegevens voorzitter en secretaris.   
 
 
 



 

 

 D Wedstrijden 

  

Evaluatie zomerwedstrijden 2022 

 

• Vincent vraag naar de evaluatie van de zomerwedstrijden.    

Vanuit W-VL: positief over Zomercriterium en BJK.  Op het open BK minder beleving te bemerken.  Het Zomercriterium heeft wel de max. capaciteit 

bereikt. 

• Niet alle leden van de RR waren aanwezig op de wedstrijden, dus niet iedereen heeft feedback hierover.   

• Daniël geeft aan, als lid van de organiserende club van het BK per categorie we 2, dat dit zeker geen evidente wedstrijd is om te organiseren.  

Er is immers een groot verschil in concept van de wedstrijden en de doelgroep.   

• Aankleding van de wedstrijden kan enkel als er investeringen gedaan worden. 

• Lode geeft aan de beide federaties samen de KBZB vertegenwoordigen. 

 

Stand van zaken PK/PK La 

 

• Medailles normaal gesproken per jaargang (financieel aspect nog even bekijken) 

• Communicatie zal gebeuren naar de clubs. 

• Programma vrij gelijklopend (Limburg en Antwerpen mogelijk 400m vs 9-10 jarigen tijdens PK i.p.v. PK La) 

• Zwemfed voorziet attentie voor officials.  Regio’s nodigen de offic 

• PK Lange afstand: Antwerpen-Limburg /West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen gaan samenwerken. 

• Alle regio’s zijn akkoord om bij de opmaak van het programma onder de 4 uur te blijven (manier waarop ze de tijdsduur gaan beperken, indien nodig, is op 

dit moment nog verschillend).  Ook dit zal uniform gemaakt worden tegen volgend seizoen. 

 

Stand van zaken regionaal circuit 

 

• Oost-Vlaanderen: wedstrijden zijn verdeeld 

• West-Vlaanderen zijn ook bekendgemaakt incl. finaledag  

• Vlaams-Brabant & Brussel: dit seizoen nog CVB-circuit.  

• Antwerpen – Limburg: oproep op startvergaderingen 

• Doelstelling voor regionaal circuit is uniformiteit in seizoen 2023-2024 

 



 

 

Winter- en zomercriterium 

• De zwemfed zal de organisatie van beiden tornooien doen (in Antwerpen). 

• Als de organisatie op punt staat, kan er gekeken worden of er andere zwembaden zijn waar we deze wedstrijden kunnen organiseren.    

We begrijpen immers dat clubs aangeven “dat het altijd in Antwerpen is”. 

• Er zal een oproep gedaan worden voor “helpende handen”.  Clubs (prioritaire partner) die hierop intekenen kunnen hier een bedrag voor krijgen. 

• Wintercriterium: doelgroep: zwemmers die niet kunnen deelnemen aan VK en VJTC.  Er zal ook een wedstrijd komen voor de masters.  Definitief 

programma e.d. zal bekend gemaakt worden eind september. 

 

E Items regio 
  

 • Stand van zaken: regiowerking 

De huidige regioclubs hebben zich (uitgezonderd 1) niet gehouden aan de gemaakte afspraken i.v.m. opvolgen van de trainingen.   

Ook stellen we vanuit zwemfed vast dat er zeer weinig externe zwemmers (van andere clubs) naar deze trainingen komen.  Deze clubs zullen hiervan 

verwittigd worden.   

• Ter vervanging van het Future Team zal er een SwimAcademy opgericht worden.  We hopen op deze manier een bredere selectie, regionaal, te bereiken.  

Meer informatie hierover zal online verschijnen en ook op de startvergadering toegelicht worden. 

• Provinciale records – uniformiteit is noodzakelijk.  Afgesproken om dit te doen per jaargang vanaf 11j-18j en vervolgens algemeen (snelste tijd ooit 

gezwommen in de regio).   

To do:  Inge zal een overzicht van de huidige records bezorgen aan de regio’s.  De regio’s kijken deze na en vullen indien nodig aan.  Vervolgens zal het +/- 2 

weken duren eer de tool online staat. 

 

 

F Communicatie 

 • E-mailadressen: Inge zal aan alle leden van de regiocomité’s een schrijven bezorgen met de richtlijnen.  Vervolgens krijgt iedereen een afzonderlijke mail 

met het e-mailadres en een tekstbericht met het voorlopige paswoord. 

• Stand van zaken op website: 

Elke regio heeft een pagina met hierop de leden (foto’s kunnen niet kleiner), de contactgegevens, de verslagen (drop-down is niet mogelijk). + 

nieuwsberichten en activiteiten zijn ook zichtbaar. 

Kalender (zie website VLBR&BR) is nog niet mogelijk, momenteel aan het bekijken wat er mogelijk is + timing (pagina Vlaams-Brabant met kalender zal dus 

blijven bestaan). 

 



 

G Varia 

 • Ontslag van S.Lasoen in RCOVL. Geert Bisback zal hem opvolgen als voorzitter. 

• Informeel contactmoment BO: goed voorstel, Lode zal bekijken of dit mogelijk is om in te plannen rond nieuwjaar. 

• Agenda vergadering seizoen 2022-2023 (voorstel om de 2 maanden) + locatie (hybride is altijd mogelijk) 

 

Datum Locatie Voorziene agendapunten 

8 november 2022 Antwerpen - Evaluatie startvergadering/PK 

- Modaliteiten PK 2023 

10 januari 2023 (o.v.b) Merelbeke - Nieuwjaarsreceptie  

14 maart 2023 Antwerpen -  

9 mei 2023 Merelbeke -  

29 augustus 2023 Antwerpen -  
 

  

 
Volgende vergadering 8 november 2022 (vergaderzaal topsportbad Antwerpen) om 19u30. 


