Verslag Regioraad
Datum:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Locatie:

05 april 2022
Fysiek: Vincent Guillemyn, Nico Ricquier Geert Bisback, Lode Grossen (Algemeen Directeur), Inge Leeten
Online: Sven Jacob, Greet Dewitte, Jacqueline Geelen
Pascal Caroyer, Daniel Van Deurne, Sam Lasoen
Fysiek: Vergaderlokalen Merelbeke 04/04
Online: via zoomlink

A

Verwelkoming

B

Goedkeuring vorig verslag
Ok, geen opmerkingen
Evaluatie jaarvergaderingen
West-Vlaanderen:
o 19/34 clubs aanwezig, 9 clubs niets laten weten
o Afwezigheid van clubs, mogelijk omdat er geen boete meer is. Dit terug invoeren?
o Vooral artistiek zwemmen en waterpoloclubs die afwezig waren.
Oost-Vlaanderen:
o Beperkt aantal clubs aanwezig
Antwerpen:
o Aanwezigheid clubs ok
o Positief aanwezigheid zwemfed
o Een aantal clubs niet gehoord.
o Nog een aantal vragen van clubs
▪ Overeenkomst met Sabam: de overeenkomst met Sabam is nog niet getekend, dit is iets voor de komende periode. Zodra dit in orde is,
zullen de clubs verwittigd worden.
▪ Mag ZN zijn wedstrijd organiseren tijdens het weekend van VJTC? Zwemfed zal de voorwaarden van de beschermde wedstrijden bekijken
en hier vervolgens een beslissing over nemen. Dit zal dan vanuit zwemfed gecommuniceerd worden naar ZN (regiocomité Antwerpen zal
op de hoogte gehouden worden van de beslissing).
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▪

C

D

Is het mogelijk om de wedstrijden van zwemfed wat meer te spreiden? Deze wedstrijden zijn kampioenschappen, dus het is niet mogelijk
om deze (ver) uit elkaar te leggen. We zullen clubs stimuleren om, indien mogelijk, af te wisselen in de verschillende kampioenschappen
tussen officials en trainers.
o Vlaams-Brabant&Brussel
▪ Aanwezigheid van clubs vergelijkbaar met vorige jaren.
o Limburg
▪ Aanwezigheid clubs ok
▪ Clubs van waterpolo en artistiek zwemmen vragen om ook info voor hen door te geven op jaarvergadering.
Afgesproken om voor volgend jaar niet te werken met boetes wel om clubs te stimuleren naar jaarvergadering te gaan.
Verplichting A.V. zal blijven
Mogelijk A.V. interessanter maken door een item te brengen wat interessant is voor alle bestuurders.
Op de jaarvergadering ook items brengen die interessant zijn voor de andere sporttakken.
Provinciale kampioenschappen
Programma: voorstelprogramma in bijlage
o Volgende vergadering bepalen van aantal medailles
Voorkeursweekend 15-16/10/2022
Lusten en lasten (zie bijlage):aanpassing: zwemfed zal kamprechter + 2 medewerkers naar keuze bepalen. Andere kosten zijn voor organiserende club.
PK Lange -afstand
- Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen bekijken of ze kunnen samenwerken
- Limburg en Antwerpen bekijken ook of dat mogelijk is.
Wat met 9-10 jarigen?
Enkele suggesties die leden van de regioraad bespreken in hun regiocomité:
o 200m wisselslag voor de 10-jarigen (eventueel als inschrijvingsvoorwaarde opgeven dat ze reeds een officiële tijd nodig hebben)
o 100m wisselslag voor 9-jarigen
o 400m vrije slag -> PK lange – afstand?
Regionaal criterium
Regionaal criterium West-Vlaanderen 2022: (2/10 – 4/12 – 8/01 – 19/03 – 2/04) - medailles voor A&B-zwemmers apart en een puntenklassement voor top
8 (overall). Ideaal als er iets gekoppeld kan worden aan klassement.
Andere regio’s moeten wedstrijden nog bepaald worden.
In Antwerpen weinig animo -> bekijken of enkele bestaande wedstrijden hier kunnen inpassen.
Nadenken over:
Welke afstanden zijn interessant voor dit criterium?
Programma van de verschillende wedstrijden naar iedereen doorsturen (zie bijlage)
To do: Overzicht van hoeveel zwemmers per wedstrijd (zwemfed)
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Regiocomité West-Vlaanderen: uniforme e-mailadressen (is dit mogelijk voor alle regio’s).
Zwemfed zal dit bekijken, mogelijk dit koppelen aan sharepoint (ideaal als dit tegen sept’ 2022 opgestart kan worden)
Opbouw website: zwemfed zal hier mee starten na de paasvakantie. Betrokken personen van regiocomité Oost-Vlaanderen en Antwerpen zullen dan ook
een uitnodiging krijgen om dit te overlopen.
Automatisch wedstrijdkalender (VLBR&BR) is een handige tool om te gebruiken voor alle regio’s (bekijken met Joeri of dit mogelijk is).
Trainerscommissie: zal uitgebreid worden. Regiocomité’s zullen ook op de hoogte gebracht worden wie er voor hun regio in zit. Een overleg met de
trainerscommissie is (zoals vorige vergadering aangehaald) mogelijk ook nuttig.
Vraag van VLBR&BR naar toevoegen van demo’s artistiek zwemmen en waterpolo (naar aanleiding aankondiging sportmodel op A.V.). Het is niet de
bedoeling om demo’s te houden wel om een wedstrijdconcept te ontwikkelen waar al onze jongste leden (8-10) aan kunnen deelnemen los van hun
sporttak.
To do: De regiocomité’s gaan op zoek naar een geschikte datum en locatie voor een fysieke startvergadering te organiseren en dit in de week van 12/09 –
18/09.

Volgende bijeenkomst (hybride vergaderen is altijd een optie)
Dinsdag 14/06: Merelbeke
Dinsdag 30/09: locatie: tbd
Donderdag 8/11: locatie: tbd

