
 

Verslag Regioraad 

Datum: 08/11/2022 

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

Verontschuldigd: Nico Ricquier, Greet Dewitte, Lode Grossen 

Locatie: Antwerpen of online 

 
  

A Verwelkoming 

 Vincent heet iedereen welkom 

B Evaluatie startvergadering 

 1. Verloop: 
In elke regio goed verlopen. 

2. Inhoud: 
OK.  In Antwerpen heeft het regiocomité zelf ook informatie doorgegeven  
Vraag van zwemfed: is de inhoud die gegevens is, zinvol voor de clubs (en niet enkele voor nieuwe bestuursleden)?   
De mensen uit de regioraad geven aan dat ze van de aanwezigen enkel positieve feedback gekregen hebben op de inhoud.    

3. Aanwezigheid van clubs 
Aanwezigheid verschillend van regio tot regio.  Opkomst in West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg: ok.  In Oost-Vlaanderen minder als de helft van de 
clubs en ook een beperkte aanwezigheid in Vlaams-Brabant & Brussel. 
De clubs die bereikt worden zijn wel meestal de zwemclubs. 

Meenemen naar volgende edities: 

• Netwerkmoment ook voorzien (mogelijk ook verspreid over het jaar voor verschillende doelgroepen (zo is er in regio VLBR: een contactmoment geweest 
voor jurysecretarissen en in West-Vlaanderen een heropfrissing voor TAK).  Eventueel ook netwerkmoment koppelen aan jaarvergadering. 

C Provinciale kampioenschappen 

 1. Evaluatie editie 2022 
 
PK korte afstand 

• Het PK is overal doorgegaan in hetzelfde weekend.  Inschrijvingen in ANT en WVL goed.  Limburg: ok.  Zwemfed zal club contacteren die niet aanwezig was.  
O-VL en VLBR: mindere opkomst dan voorgaande jaren.   In aanloop PK O-VL ook wel wat problemen (vermijden volgend jaar door lastenboek). 
Redenen?  



 

o In O-VL: beduidend minder zwemmers in leeftijdscategorie 15 jaar en > 
o Startgeld hier iets mee te maken? 
o Minder zwemmers na covid 

• Alle programma’s zijn nog niet helemaal uniform (te bekijken naar editie 2023) 

• Nog meer promotie voor maken, is de grootste zwemhappening. 

• In Antwerpen was de 100m wisselslag voor de 9-10 jarigen verplaatst naar een andere wedstrijden, maar dat is niet voor herhaling vatbaar. 

• Live-streaming was voorzien in Antwerpen, maar dit zorgt mogelijk wel voor minder publiek. 

• In West-Vlaanderen was er slechts beperkte plaats voor publiek en dit is jammer voor een PK. 

• Veel medailles over. Herbekijken voor volgend seizoen.  Daarnaast is een sticker met PK 2022 wel een meerwaarde. 

• Attentie voor officials werd positief onthaald.  (Mag ook bezorgd worden aan de officials die niet fungeerden op het PK) 
 
PK lange afstand 

• Regio’s die samengewerkt hebben (O-VL en W-VL/Antw-Limburg) waren hier positief over.  Dit krijgt zeker een vervolg. 

• Ook in VLBR is de wedstrijd goed verlopen (wel een opmerking ivm een club die ingeschreven heeft  met  fictieve inschrijftijden terwijl er geldige 
inschrijftijden waren -> dit zal verder opgevolgd worden met het VSW). 
 

2. Edities 2023: welke zaken meenemen (+ items voor lastenboek) 

•  PK korte afstand 
o Datum: 14-15 oktober 2023 
o uniform programma (voornamelijk nog kijken naar aflossingen) 
o Medailles voor: 11,12,13,14 jarigen en daarna per categorie: 15-16,17-18, 19+ (afhankelijk van aantal zwemmers kan er ook categorie 17+ 

gehanteerd worden).  Medailles voor 9 en voor 10 jarigen. 

• PK lange afstand 
o Datum: periode tussen PK korte afstand en BK korte baan 

• Lastenboek: 
o Lusten en lastentabel: herbekijken van tussenkomst maaltijden en mogelijk huurprijs zwembad 
o Zwemfed zal aanzet opmaken voor lastenboek opmaken en doorsturen naar leden RR (afklokken op de volgende vergadering). 

 

 D Regionaal criterium: stand van zaken 

 • West-Vlaanderen: ok 

• Limburg: wedstrijden pas in het voorjaar (Jacqueline laat aan zwemfed nog weten hoeveel medailles er nodig zijn) 

• Antwerpen: geen interesse van de clubs 

• Oost-Vlaanderen: eerste wedstrijd heel veel inschrijvingen clubs moeten schrappen,  

• Vlaams-Brabant: ok (organiseren nog CVB i.p.v regionaal criterium 



 

Opmerking: doelgroep van deze wedstrijden zijn de zwemmers die geen A-tijd hebben.  Zwemfed voorziet ook enkel medailles voor deze doelgroep.   

E Website 
  

 • Provinciale records: 

o Nog niet van elke regio de records ontvangen, pas als dit in orde is kan de tool online komen.   Afspraak per leeftijdsjaar van 11-18 en daarna 

open.  Indien het niet mogelijk is om records terug te vinden, dit aangeven in recordtabel (records starten vanaf datum X). 

• Verslagen: graag de verslagen van de regiocomité’s doormailen naar Inge.  Deze zullen vervolgens ook geplaatst worden op de website van de zwemfed. 

• Stand van zaken website: 

o Elke verantwoordelijke voor de regio zal op de website van de regio’s kunnen om bijvoorbeeld verslagen op de website te plaatsen.  Sarah is hier 

een handleiding voor aan het opmaken (zal ten laatste eind november doorgemaild worden). 

To do: Verantwoordelijke per regio graag doorgeven aan Inge (Antwerpen en Limburg reeds ok). 

G Varia 

 • Nieuwe e-mailadressen: indien ze niet werken, graag dit laten weten aan zwemfed, dan kan dit doorgegeven worden aan ESC en dan kunnen zij dit snel 

oplossen. 

• Is het mogelijk om polo’s te krijgen voor de leden van de regiocomité’s? 

• Een aantal leden van de regioraad geven aan dat ze niet denken dat alle clubs goed beseffen dat er per start 1 euro gefactureerd zal worden door de 

zwemfed.  Is het mogelijk dat de zwemfed ofwel regelmatiger een clubfactuur stuurt ofwel voldoende details opneemt in de factuur (zodat clubs duidelijk 

kunnen zien over welke wedstrijden het gaat)? 

• Sommige communicatie naar de regiocomité’s komt vrij sturend over, opletten dat we zo geen vrijwilligers verliezen. 

• Kunnen de leden van de regioraad eens in hun regio navragen voor personen die de computercel willen/kunnen doen op de wedstrijden georganiseerd 

door zwemfed (bedoeling is om een groep van mensen hiervoor te hebben, zodat de wedstrijden onderling verdeeld kunnen worden). 

• Buitenlanders zijn toegelaten op het BK korte baan en de finales.  Dit zorgt bij sommige clubs voor frustraties. 

 

Datum Locatie Voorziene agendapunten 

10 januari 2023 Online - Lastenboek PK + organisatie jaarvergadering 

tbd tbd - Nieuwjaarsreceptie  

14 maart 2023 Merelbeke -  

9 mei 2023 Antwerpen -  

29 augustus 2023 Merelbeke -  
 

  

 


