
 

Verslag vergadering regiocomité Antwerpen 

Datum: 11/1/2022 

Aanwezig:  Evy Van Erum, Daniël Van Deuren, Sven Jacob, Benny Claassen, Etienne Desfossés, Kris Op de Beeck 

Copy :  Inge Leeten 

Locatie: Online via Teams 

 
  

A Verwelkoming 

  

  

B Goedkeuring notulen van vergadering regio comité Antwerpen van 18/11/2021 

Verslag is goedgekeurd en mag worden doorgestuurd naar de Zwemfed (Inge Leeten) ter publicatie op de RCANT gedeelte van de Zwemfeb website 

C Opvolging uitstaande to do’s vorige vergadering  

Actie Wie Datum Stand van zaken 

Bijhouden en laten publiceren van Lange Wappers – Provinciale Records… vanuit RCANT ? 
Navragen bij Jan Ver Elst (0476/23.19.98 of janverelst2306@gmail.com) of hij dit wil blijven 
doen + lijst van Lange Wappers 2019/2020 en lijst provinciale records opvragen voor publicatie 
op de website van de zwemfed – webpagina RCANT. 

Sven 2021/11/18 Mail naar Jan gestuurd om af te spreken 
en hier eens over samen te zitten 

Provinciale kampioenschappen : Geldprijzen / medailles Regioraad  Enkel nog medailles (geen prijzengeld 
beschikbaar op dit moment) 

Globale regeling voor SABAM Regioraad  Nog in bespreking met SABAM – 
verwachting dat dit in orde zou komen 
voor de Jaarvergadering 

 

  



 

D  Feedback eerste Regioraad gehouden per 23 November ter Kantoren Merelbeke 

Provinciale kampioenschappen masters 2021 – mogelijke organisatie 
- Verkiezing voorzitter : verkozen Vincent Guillemyn 
- PK -> alle provincies op zelfde weekend (2e of 3e weekend van oktober) + uniform programma 
- Zwemfed staat garant dat de organiserende clubs geen verlies mogen maken 
- Jaarvergadering regio’s -> voor Antwerpen nog datums te prikken ; woensdag 16 of donderdag 17 maart (voorkeurdatum 16/3) -> mag mogelijk in topsportschool 

doorgaan – datums door te geven en af te stemmen met Zwemfed : actie Daniel – aanwezigheid Zwemfed 
- Voorbereiding jaarvergadering obv notulen laatste PRANT vergadering? Etienne stuurt de presentatie door naar iedereen – voorbereiding vergadering op volgend 

Regiocomité 

E Feedback verslag regio’s i.v.m. financiele aspecten gehouden per 22 December in de kantoren van de Topsportschool Antwerpen (Wilrijk) 

- Algemene dotatie van 7500€ voor alle provincies samen verdeeld volgens de leden in elke provincie 
- Vrij te besteden binnen de regio – met stavingsdocumenten 
- 3 soorten wedstrijden : PK / PK LA / regionaal circuit 
- PK : startgeld 80% Zwemfeb 20% club / huur zwembad 500€/dag / Speedo vraagt exclusieve aanwezigheid / medailles / verplaatsingsvergoedingen kamprechter, 

starter, jurytafel 
- PK LA : 9€/start -> 5€ Zwemfed /4€ club 
- B circuit : 5€ / start 80% Zwemfed - 20% club 
- Mandaten regiocomités (maximaal 2 verlengingen ; dus komt op 12j) / zorgen voor overlapping – 1 uitzondering voor personen welke dit jaar in maximale situatie 

zitten mogen nog 1 keer verlengen 
- Ook naast de voorzitter/secretaris een penningmeester aanduiden -> Evy zal dit op zich nemen 

F Website 

• Foto’s 

• Bijhouden en laten publiceren van Lange Wappers – provinciale records… vanuit RCANT ? 
 

G Financiën  

• Saldo’s oude bankrekeningen PRANT en sluiten  

• Opening nieuwe bankrekening voor RCANT bij Zwemfed -> saldo oude rekening komt op nieuwe rekening RCANT 

• Afrekening organisatie PK – verdeling inschrijfgelden 

• Aanduiding financieel verantwoordelijke binnen RCANT -> Evy wil dit doen 

Lange Wapper wordt zeker behouden in de provincie – financieel kan dit enkel door de oude reserves aan te spreken 

H Varia  

Vraag ontvangen door Sven i.v.m. Antwerpse Provinciale Records 

- Sven bekijkt met Jan en zal de vraagstellen beantwoorden 

Update : regioclub / regiocoach – communicatie (High Hopes) 



 

- Eerste gesprekken zijn geweest met Brabo en andere clubs 

- Meer trainingsmogelijkheden voor de zwemmers (extra twee trainingsmomenten) 

Voorstel datums jaarvergadering RCANT – doel netwerkmoment – aanwezigheid Zwemfed mogelijk maken 

- 16 of 17 maart 2022 doorsturen en verder te bespreken 

Voorbereiding jaarvergadering : aparte vergadering? 

- 8/2 voorbereiding jaarvergadering 

PK Masters 

- Eventueel op Vlaams niveau en combineren met PK ? 

Volgende Regioraad is op 25/1/2022 

❖   

  

 Volgende bijeenkomst datum : 8/2/2022 om 20u00 via MS Teams 

 
 Nieuwe TO DO’s 

 Actie Wie Datum 

Foto’s voor op de website Evy & Benny asap 

Voorbereiding Jaarvergadering Allen 8/2/2022 

   

   

    

 


