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Regioraad (RR) 

Doelstelling Regioraad  

Met de Regioraad wil de zwemfed een grotere uniformiteit creëren en nastreven in de 
initiatieven en activiteiten die in iedere regio afzonderlijk georganiseerd worden.   
Hiervoor zal er vanaf juli 2021 een overkoepelende Regioraad opgericht worden. 

Taakomschrijving 
 
Bevoegdheden 

1) De Regioraad stimuleert de uniformisering tussen de verschillende regio’s van: 
• Het sportief aanbod: 

- In elke regio is er een geüniformiseerd aanbod van zwemwedstrijden 
en dit voor de verschillende doelgroepen (conform het sportmodel). 

- Evaluatie en bijsturing van het verloop van deze wedstrijden. 
• De manier waarop officials en medewerkers gehuldigd worden. 
• De externe communicatie (bv. de website/nieuwsbrief...). 

• Ze zorgt ervoor dat ervaringen binnen en tussen de verschillende regio’s structureel 
gedeeld worden: 

• Best practices 
• Het ondersteunen van clubs ivm de wedstrijdorganisatie(s); 
• Verbinding met de clubs. 

 
De regioraad vergadert minimum 4 keer per jaar. 
De regioraad kan geldig vergaderen van zodra een gewone meerderheid van de leden aanwezig 
is. 
De functies opgenomen in de regioraad zijn onbezoldigd.   
Onkosten verbonden aan de taken hierboven beschreven zullen, na voorgaande goedkeuring 
door het directiecomité van de zwemfed en mits voorlegging van de bewijsstukken, vergoed 
worden.    
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Samenstelling 
 
De Regioraad bestaat uit: 

• 5 x 2 leden die door hun regiocomité voorgedragen worden als vertegenwoordiger van 
de clubs en de betrokken regio.  
Er wordt gestreefd naar een totaal van 10 voorgedragen leden dat zo divers mogelijk 
samengesteld is qua gender, leeftijd en achtergrond; 

• Eén aangesteld lid dat professioneel tewerkgesteld is bij de zwemfed.  Dit lid wordt 
aangesteld door de directie van de zwemfed. 

De regioraad bestaat uit volgende leden: 
 
De voorzitter: 

• Wordt aangeduid door de leden van de regioraad; 
• Is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen; 
• De beslissingen die genomen worden in de regioraad gebeuren bij voorkeur in 

consensus.  Als het echter toch tot een stemming komt en er is een staking van de 
stemmen dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

De secretaris : 
• Is een aangesteld lid (professioneel) aangesteld vanuit de zwemfed; 
• Is verantwoordelijk voor de opmaak van het verslag; 
• Heeft geen stemrecht; 
• Ziet toe op het strikt naleven van het beleidsplan van de zwemfed en de bijhorende 

richtlijnen, alsook op de huisstijl. 

Gewone leden: 
• Leveren een positieve bijdrage tot de goede werking van de regioraad en ondersteunt 

de realisaties van de verschillende taken; 
• Zullen een supra-regionale houding aannemen bij het uitvoeren van de functie als lid 

van de regioraad; 

De leden van de regioraad zullen jaarlijks een zelfevaluatie doen. 

Verkiezing/aanduiding 
 
Daar de leden van de Regioraad allemaal komen uit een regiocomité verwijzen we naar het 
document over de regioraad over de procedure van verkiezing/aanduiding. 
 
 


