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Verwelkoming

B

Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen
Financiële situatie regio’s 2022-2023
Terug naar situatie met startgeld voor zwemfed op alle wedstrijden.
Goed communiceren naar clubs voor welke wedstrijden dit het geval is (niet voor PK/Flanders/V(J)K/VJTC/regionaal criterium) en de manier waarop het zal
geïnd worden.
Lode Grossen, Algemeen Directeur, geeft aan dat het wel de bedoeling is dat het geld dat gebruikt wordt voor initiatieven die de goedkeuring krijgen van
de regioraad, op deze manier proberen te zorgen voor uniformiteit.
Provinciale kampioenschappen
PK 2022: 2e of 3e weekend van oktober (in alle regio’s).
Programma + reglement uniform
Lusten en Lastentabel zal opgesteld worden, conform het voorbeeld van VLBR&BR
Er zijn geen limieten. Intentie is om iedereen die wenst te laten deelnemen. Als aanvaardbare wedstrijdduur (max. 4u) hierdoor niet haalbaar is ->
schrappen van traagste zwemmers of het beperken van het aantal wedstrijden per zwemmer per weekend (keuze aan het RC) (zal niet nodig zijn in alle
regio’s).
PK LA: samenwerking mogelijk tussen de regio’s? Dit zal de regioraad zeker bekijken. Datum van bv. wedstrijd ALZV (31/10 – 01/11) is zeker een goede
periode.
Provinciale kampioenschappen 2022 uniform is een belangrijke en realistische doelstelling voor de RR.
Regionaal criterium
Werkwijze VLBR&BR -> goodpractice voor voldoende wedstrijden (en dus ook wedstrijdkansen) in een regio.
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Regionaal criterium: 4 à 5 wedstrijden. Voorstel om blokken van deze wedstrijd wel gelijk te laten lopen (enkel zwemmers binnen eigen regio mogen
starten, A & B-zwemmers, klassement zeker ook voor B-zwemmers).
- BLOK 1: okt 2022
- BLOK 2: eind nov -begin dec 2022
- BLOK 3: jan.2023
- BLOK 4: ma 2023
- BLOK 5: april 2023
Bekijken met VLBR&BR misschien is integratie in hun CVB mogelijk (bepaald aantal wedstrijden uit CVB gebruiken voor regionaal criterium is een
suggestie).
Programma bepalen voor clubs die organiseert heeft ook voor iedereen de voorkeur.
In seizoen 2022-2023 vooral inzetten op uniformiteit door te organiseren in zelfde blokken en een apart klassement voor B-zwemmers.
Goodpractices in de loop van het seizoen moeten dan leiden naar volledige uniformiteit voor seizoen 2023-2024.
Jaarvergadering zwemfed

F

Lode Grossen, Algemeen Directeur, zal op zoveel mogelijk vergaderingen aanwezig zijn. Inge zal hem vervangen in Limburg en mogelijk ook in Oost-Vlaanderen.
Items die door zwemfed op de jaarvergadering gebracht zullen worden
Structuur zwemfed met nadruk op regiocomité en regioraad
Uitleg over verdeling financiën in functie van de wedstrijden in de regio (PK en circuit).
Regiowerking (topsport)
Presentatie zal opgemaakt worden en doorgemaild worden naar de leden van de regioraad.
Aanwezigen geven aan dat het zeker de bedoeling is dat het een gemeenschappelijke verhaal is dat er gebracht zal worden naar de clubs maar dat het wel een goed
signaal is dat deze uitleg gegeven zal worden door de zwemfed.
Varia
Lode Grossen, Algemeen Directeur, geeft aan dat we momenteel met het trainerscomité een voorstel aan het uitwerken zijn voor een vernieuwde
wedstrijdkalender. Op een volgende vergadering van de RR zal hier een update over gegeven worden. Mogelijk is het ook interessant om in een volgende fase de
verschillende comités samen te nemen.
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