
 

Verslag vergadering regiocomité Antwerpen 

Datum: 21/6/2022 
Aanwezig: Daniël Van Deuren, Sven Jacob,  Etienne Desfossés, Kris Op de Beeck, Benny Claassen, 

Evy Van Erum 
Afwezig/Verontschuldigd  
Copy : Inge Leeten 
Locatie: Online via Teams 

 
  

A Verwelkoming 
  

B Goedkeuring notulen van vergadering 28/04/2022 RCANT 
Geen opmerkingen. Verslag mag naar de federatie worden doorgestuurd.  

C Opvolging uitstaande to do’s vorige vergadering  
Actie Wie Datum Stand van zaken 

Bijhouden en laten publiceren van Lange Wappers – 
Provinciale Records… vanuit RCANT ? Navragen bij Jan 
Ver Elst (0476/23.19.98 of janverelst2306@gmail.com) of 
hij dit wil blijven doen + lijst van Lange Wappers 
2019/2020 en lijst provinciale records opvragen voor 
publicatie op de website van de zwemfed – webpagina 
RCANT. 

Sven 2021/11/18 Mail naar Jan gestuurd 
om af te spreken en om 
dit samen te bekijken 
 
8/2> Provinciale records 
zijn up-to-date gezet 
door Sven en nagekeken 
en bevestigd door Jan. 
 
1/3> Sven spreekt nog af 
met Jan 
 
28/4> Sven spreekt nog 
af met Jan voor de Lange 
Wapper (Prov Records 
staan op website) 
 
21/6> nog niet gedaan 

Globale regeling voor SABAM Regioraad 2022/03/26 

(datum AV) 

Feedback op algemene 
vergadering Zwemfed – 
ook vraag op AV RCANT 
 
28/4> Nog niet in voege 
 
21/6> Contract is 
getekend. Zal in voege 
gaan vanaf 1/9/2022. 
Mogelijk wel al van 
toepassing voor BK. 

zoeken naar een geschikte datum en locatie voor een 
fysieke startvergadering te organiseren en dit in de week 
van 12/09 – 18/09. 

Allen asap 21/6> datum voor 
RCANT is vastgelegd op 
15/9 en is gevraagd door 
zwemfed om deze  fysiek 
te laten doorgaan. 
RCANT gaat akkoord. 



 

Punt mag afgesloten 
worden 

Oproep kandidaten organisatie PK Sven 7/6 21/6> We hebben nog 
géén kandidaturen 
binnen gekregen. Wel 
een alternatief voorstel 
voor de organisatie met 
alle deelnemende clubs 
samen. Zwemfed doet 
deze week rechtstreeks 
nog een oproep. 

Bespreken samenwerking PK LA met regio limburg Daniel 7/6 21/6> Daniel heeft 
tijdens Regioraad met 
RCLIM overleg gepleegd. 
Topsportbad mag 
gebruikt worden 
hiervoor stelt Zwemfed. 
Praktisch 
overlegmoment met 
RCLIM in te plannen. 

Navragen bij zwemfed hoe het zit met de wedstrijd van 
ZN 

Sven 7/6 21/6> ZN mag wedstrijd 
doen maar moet 
doelgroep uit zijn 
wedstrijd weren. Punt 
mag afgesloten worden 
– dit princiepe zou ook 
voor andere wedstrijden 
gelden. 

 

D Feedback Regioraad gehouden per 14 Juni 2022 deels via Teams en fysiek 
- Extra vraag gesteld om een globale regeling te treffen voor de medische dienst voor de wedstrijden + 

wettelijke verantwoordelijkheid ( 
- Opstartvergadering seizoen 2022-2023 op 15/9/2022 -> fysiek in de topsportschool (hapje & tapje + 

wegwijzers voorzien) 
- Deadline VJTC terug 1/1/2023 ipv 1/12/2022 (beslissing is teruggedraaid) 
- Agenda zwemfed startvergadering : sabam / startgelden 1€ voor zwemfed & apart gefactureerd / 

bescherming zwemfed wedstrijden 
- RCANT moet oproep doen naar de zwemclubs om naar de startvergadering te komen voor begin Juli. 
- Andere mogelijke agendapunten startvergadering : kalender + nieuwe lidgelden (Etienne bekijkt wat er in 

verleden op agenda stond) 
- PK : lusten & lasten zijn op de website gepubliceerd (kandidaten moeten reageren voor 30/6) Tot nu toe 

geen kandidaten 
- PK : medailles per jaar maar de kampioen is per leeftijdscategorie 
- PK : programma 100 WS voor 9-jarigen & 200 WS voor de 10-jarigen 
- Algemeen issue : wedstrijden duren te lang -> vb alle jongeren voor de pauze laten zwemmen 
- VJK korte baan (voorrang Oost-Vlaanderen) seizoen 2025-2026 komt Antwerpen aan de beurt 

E Oproep Organisatie PK Oct. 2022? Reeds reacties ontvangen? Hoe hier mee verder gaan? Acties. 
PK Lange Afstand Limburg en Antwerpen samenwerken 

- PK LA : datum prikken -> 5/11/2022 voorlopig -> nog af te spreken met RCLIM 
- PK : afwachten tot 30/6  

F Website – update Kris 
• Bijhouden en laten publiceren van Lange Wappers – provinciale records… etc. 
• Feedback Zwemfed 
- Foto’s zullen aangepast worden - kleiner 

G  Financien – update Evy 
- Saldo op 21/6 is 12.745,35€ 
- Afgelopen verrichtingen : enkel bankkosten 



 

H Varia  
• RCANT – startvergadering 15 September 2022 – vraag Zwemfed fysieke vergadering -> RCANT is akkoord 
• Voorbereiding startvergadering 
• Kalender najaar 2022 
• Update : regioclub / regiocoach 
• Nieuwe TAK opleidingen vanaf september (17/9 + ex 1/10) + oproep kandidaten 

jurytafel/starter/kamprechter 
  
  

 Volgende bijeenkomst datum : dinsdag 19/7/2022 – Cafetaria Lago De Waterperels Lier om 19u30 
 

 Nieuwe TO DO’s 

 Actie Wie Datum 

   
   
   
   

    

 


