
 

Verslag vergadering regiocomité Antwerpen 

Datum: 21/09/2021 
Aanwezig:  Evy Van Erum, Daniël Van Deuren, Sven Jacob, Kris Op de Beeck, Benny Claassen, Etienne Desfossés 
Copy :  Inge Leeten 
Locatie: Cafetaria Groenenhoek 20u00 

 
  

A Verwelkoming 
  
  

B Goedkeuring notulen van installatie vergadering regiocomite Antwerpen 
Verslag is goedgekeurd en mag worden doorgestuurd naar de VZF (Inge Leeten) 
Ook zeggen tegen Inge Leeten dat het verslag van de vergadering op de website van het RCANT-gedeelte op de VZF website mag komen. 

  
C Opvolging uitstaande to do’s vorige vergadering  

Actie Wie Datum Stand van zaken 

Contactname met BRABO en beheerder Wezenberg Etienne ASAP OK 

Verslag naar Zwemfed Etienne Na goedkeuring door leden regiocomité Sven stuurt goedgekeurde versie nog 

eens extra door 

Beschikbaarheid cafetaria Groenenhoek voor 

vergaderingen navragen 

Kris ASAP OK 

Mogelijkheden bij online meetings van gebruik Teams Kris ASAP Sven gaat de toekomstige online 

meetings via MS Teams organiseren 



 

Lijst redders  Alle leden 30/09/2021 Deze lijst mag niet worden 

vrijgegeven (GDPR) 

Vormgeving en inhoud website  Alle leden 21/09/2021 Zie punt F in dit verslag 
 

D Update samenstelling regiocomite 
Ann Clauwens (ZOLA) heeft zich alsnog teruggetrokken als kandidaat wegens te veel taken in eigen club. 
VZF geeft mee dat 5 leden voorlopig voldoende is. Indien RCANT graag uitbreid met extra leden, gaat de voorkeur naar leden van de meer oostelijke clubs (vb. geel / mol / 
…) Liever geen extra leden van clubs die nu reeds vertegenwoordigd zijn in de RCANT (vb. Brabo / ZVL / …) 
Actiepunt RCANT : op PK mensen van andere clubs aanspreken voor een extra kandidaat RCANT 

E  Provinciale kampioenschappen 2021 
• Stand van zaken – overlopen draaiboek wedstrijd 
• Organisatie : regiocomité of club 
• Financieel Luik / organisatie 
• Geen prijzengeld – verdere actie ? 

De organisatie van PK zal door de 4 moederclubs van Brabo worden gedaan. 
Er is een voorstel van VZF (moet wel nog op bestuursorgaan worden goedgekeurd) dat 30% van de startgelden naar de organiserende clubs kan gaan. 20% voor RCANT en 
50% voor VZF. 
Er zal géén prijzengeld worden uitgedeeld. VZF zal wel voor de nodige medailles zorgen. 
RCANT wil de discussie rond prijzengeld wel meenemen naar de regioraad (actiepunt voor Daniël en Sven) 
De vergadering overloopt de excel met draaiboek voor de organisatie van het PK (voorzet gegeven door Etienne) 

- Muziek : opletten voor heel dure kost van sabam! (voor een vorige wedstrijd in de Wezenberg was er een factuur van 1.000 €). 
Misschien een optie dat op niveau van VZF een contact met sabam kan afgesloten worden voor alle clubs/wedstrijden. Dit punt meenemen naar de regioraad 
(actiepunt voor Daniël en Sven) 

- Micro: Jane Koevoets heeft bevestigd. 
- Daniël zal checklist voor PK overlopen met de Brabo clubs 
- Vervolgmeeting inplannen voor stand van zaken PK : donderdag 7/10/2021 om 20u00 via MS teams (actiepunt Sven) 

F Website 
RCANT wil graag dat de oude website van PRANT http://www.vzfprant.be wordt opgekuist. (huidige provider is STOSIO). Is nu lege website met enkel intro pagina. 
Eventueel navragen bij Jan? (actiepunt Daniël) 
Wat zien we graag op de nieuwe website van RCANT 

- Samenstelling RCANT (korte voorstelling van de leden met naam / foto / club) 
- Verslagen RCANT vergaderingen 
- Provinciale records 



 

- Specifieke zaken die traditie zijn in de provincie Antwerpen vb. Lange Wappers (De Lange Wapper volgens de legende is een reus die de straten van Antwerpen 
onveilig maakte. Dit wisten de meeste onder ons wel. Maar wist je ook dat de Lange Wapper een trofee is? Onder het voorzitterschap van de heer Norbert VAN 
DEN BROUCKE, werd in 1977 door het toenmalig districtsbestuur van Antwerpen beslist, om jaarlijks een trofee uit te reiken aan elke zwemmer en zwemster, vanaf 
benjamin, die in de loop van dat jaar de snelste tijd zwom en dit voor alle officiële stijlen en afstanden. Tevens werd beslist dat het beeldje slechts éénmaal door 
dezelfde zwemmer of zwemster in de hele zwemcarriére kon worden gewonnen.) 

- Voor de opzet van het RCANT gedeelte op de VZF website kan Sarah Sturtewagen aangesproken worden 
G  Eventuele feedback / opmerkingen startvergadering Zwemfed van 14/09/2021 

We krijgen feedback vanuit de clubs dat het vergaren van rijksregisternummers van de leden geen evidente zaak is. 
H Varia 

Geen varia punten 
  
  

 Volgende bijeenkomst datum : donderdag 7/10/2021 om 20u00 via MS Teams 
 

 TO DO’s 

 Actie Wie Datum 

op PK mensen van andere clubs aanspreken voor een extra kandidaat 

RCANT 

Allen 16-17/10/2021 

Discussie prijzengeld of medailles voor PK Daniël & Sven Volgende regioraad 

Globale sabam regeling voor muziek op wedstrijden Daniël & Sven Volgende regioraad 

Inplannen vervolgmeeting organisatie PK op donderdag 7/10 om 20u00 

via MS Teams 

Sven 7/10/2021 

 Navragen bij Jan voor opkuis oude website PRANT Daniël 7/10/2021 

 


