
 

Verslag Regiocomité VZF - Oost-Vlaanderen (RCOVL) 

Datum: 27 september 2021 van 19:45-22:05 

Aanwezig: Sam Lasoen, Matthias Loones, Christophe De Paepe, Sofie Geerinckx, Geert Bisback, Mark Van den Bosch 

Verontschuldigd:  

Locatie: VZF Merelbeke 

 
 Algemeen 

A Verwelkoming 

 Verwelkoming door de voorzitter + overlopen agenda. 

C Goedkeuring vorig verslag (5 minuten) 

 Er komen geen opmerkingen op het vorig verslag, het wordt unaniem goedgekeurd. 

D Aanstelling Matthias Loones als secretaris (5 minuten) 

 Matthias Loones wordt unaniem verkozen. 

  

 Verslagen 

E Verslagen bestuursorganen (10 minuten) 

 
Langs de kant van de officials (VSW) komt de vraag/opmerking om dringend de wedstrijdkalender op te maken. Graag zou het regiocomité antwoord krijgen op de 
gestelde vragen aan de VZF. Later kunnen we dan eventueel opmerkingen doorgeven. 

  

 Agenda regiocomité 

F Algemene visie: (20 minuten) 

1. Overlopen feedback VZF op onze vragen over de doelstellingen van de werking. 

2. Er wordt beslist dat er zal gewerkt worden vanuit een visie die onder andere volgende punten dient te bevatten: transparantie, aanspreekpunt clubs binnen Oost-
Vlaanderen, optimalisatie sportieve kalenderjaar, een soort hub naar de Zwemfed, initiëren van incentives (masterclasses e.d.), ondersteuning functies bij de clubs 
(werving e.d.) 

3. Christophe schrijft de algemene visie 

  



 

G Wedstrijdkalender 2021-2022 

1. Provinciale kampioenschappen A: 

● Naam bepalen: Oost-Vlaamse kampioenschappen (OVK) 

● Organiserende clubs 2021: Zottegem 16/10 (FIRST) en Temse 17/10 (TSZ) 

● Programma + reglement: zie website VZF. 

● Financiële afspraken: het voorstel van de VZF werd goedgekeurd. 

● Bepalen ondersteuning regiocomité:  

• Het RCOVL zal de organiserende club eventueel bijstaan bij de organisatie vooraf (inschrijvingen – Lenex – Splash …) 

● Opmerkingen van betrokken partijen worden behandeld.  

2. Regionale wedstrijden (oud provinciaal criterium): (20 minuten) 

● Naam bepalen: Relay Cup (RC) + naam wedstrijdorganisatie 

● Organiserende clubs 2021-2022:  

1. 27/11 Dendermonde (+PK A Lange afstand) 

2. 09/01 ? (optie wintermeeting sint-niklaas?) 

3.20/02 ? 

4. 27/03 Zottegem onder voorbehoud (Geert informeert voor een halve of hele dag)  

5. 22/05 Ronse onder voorbehoud (Jaarlijkse huldiging zit ingebakken in de wedstrijdformule) 

● Programma + reglement + financiële afspraken: wordt uitgewerkt tegen volgende vergadering. 

● Financiële afspraken: wordt uitgewerkt samen met VZF tegen de volgende vergadering. 

● Bepalen ondersteuning regiocomité:  

- Het RCOVL zal de organiserende club eventueel bijstaan bij de organisatie vooraf (inschrijvingen – Lenex – Splash …) 

- Het RCOVL zal de tussenstand opmaken en bijhouden van de verdiende punten. 

- Het RCOVL zal de bedragen uitreiken als prijzengeld aan de eerste vijf clubs. 

3. Definitieve wedstrijdkalender 2021-2022 (10 minuten) 
● Opstellen definitieve wedstrijdkalender 2021-2022: Sam zorgt voor een definitieve wedstrijdkalender tegen uiterlijk 10 oktober op basis van de 

vergadering en communicatie van clubs 
● Wat met de wedstrijden die nog geen locatie hebben? De Oost-Vlaamse clubs krijgen de kans een kandidatuur in te dienen na bekendmaking van de 

wedstrijdformule. 

  

H Masterclass Oost-Vlaanderen 

 ● Uitgesteld voor volgende vergadering. 

  



 

I Varia (10 minuten) 

 
● Ontwikkelen nieuwe formule van wedstrijd. (“college-swimming”, “ISL”…) 

- Laatste wedstrijd van de Relay Cup wordt gebruikt als test-case. 
- Ronse is kandidaat deze wedstrijd te organiseren. 

 
● Vraag RCANT: wat zijn de vergoedingen die gegeven worden aan redders op een dagwedstrijd?  

- Dit hangt af van zwembad tot zwembad. Indien er zelf moet betaald worden, dan wordt er 25€ per dagdeel betaald. 

 

● Controle mailadressen interne communicatie: 
- Sam: rcovl@zwemfed.be + sam@staalter.be  
- Matthias: matthias.loones97@gmail.com 
- Mark: markvandenbosch@telenet.be 
- Geert: geert.bisback@bics.com 
- Sofie: sofiegeerinck@hotmail.com  
- Christophe christophe.de.paepe1@telenet.be + rsc@mail.zwemfed.be  

 Volgende vergadering 

 Regiocomité VZF Oost-Vlaanderen: 26/10/2021 

 Regioraad VZF: nog te bepalen 
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