
 

Verslag vergadering regiocomité Antwerpen 

Datum: 8/2/2022 

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 11/1/2022 

Verslag is goedgekeurd en mag worden doorgestuurd naar de zwemfed (Inge Leeten) ter publicatie op de RCANT gedeelte van de zwemfed 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 om dit samen te bekijken 
 
8/2> Provinciale records zijn up-to-date 
gezet door Sven en nagekeken en 
bevestigd door Jan. 
 

Provinciale kampioenschappen : Geldprijzen / medailles Regioraad  Enkel nog medailles (geen prijzengeld) 
Punt mag afgesloten worden 

Globale regeling voor SABAM Regioraad 2022/03/26 

(datum AV) 

Nog in bespreking bij zwemfed 
Feedback op algemene vergadering 
Zwemfed 



 

Foto’s voor op de website zwemfed Evy & 

Benny 

asap  

Provinciale Records Antwerpen naar alle clubs rondsturen met melding om nieuwe records te 
melden aan Sven 

Sven asap  

 

  



 

D  Feedback Regioraad gehouden per 23 Januari 2022 via Teams 

- Mogelijke organisatie van een officieel B-circuit in de provincies of een circuit met een apart klassement voor B zwemmers zodanig dat zij ook een podium 
kunnen halen. 

- Financiën : zwemfed nog mee bezig – update per volgende regioraad. Moet zeker tegen AV Zwemfed duidelijk en akkoord zijn. 
- Website → RCANT zal zelf de eigen pagina kunnen beheren (Kris wil hier graag aan meewerken) 

E Jaarvergadering RCANT 16/03/2022 - voorbereiding 

- 16/3 is OK voor de zwemfed en mag doorgaan in de Topsportschool (zwemfed gaat dit mee faciliteren) – Via ZOOM als backup voorzien 
- Sven stuurt “save the date” uit naar alle clubs van provincie Antwerpen met vraag om aanwezigheid te bevestigen + vraag naar voorstellen van wedstrijden die ze 

graag willen organiseren volgend seizoen (niet tijdens PK 2e 15-16/10 of 3e 22-23/10 weekend van oktober) 
- Agendapunten : Voorstelling nieuwe leden RCANT / Kalender najaar 2022 + voorjaar 2023? / Trends in leden bij de verschillende clubs  → Sven vraagt na bij Inge 

Leeten (na VJTC) / nieuwe regels provinciale kampioenschappen + oproep voor organisatie PK 2022-2023 en toelichting door Zwemfed in verband met nieuwe 
organisatie Regiowerking topsport zwemfed en financiele aspecten Regiowerking en organisatie wedstrijden (verdelingen lusten en lasten) 

F Website 

• Foto’s 

• Bijhouden en laten publiceren van Lange Wappers – provinciale records… etc. 

• Feedback zwemfed / aanstellen verantwoordelijke voor RCANT 
- Foto’s : Benny en Evy sturen dit weekend de foto’s door naar Inge 
- Sven overlegt met Jan op VJTC over de Lange Wapper 
- Kris gaat beheer van RCANT gedeelte op zwemfeb website op zich nemen 

G Financiën  

• Saldo’s oude bankrekeningen PRANT en overschrijven naar nieuwe bankrekening 

• Opening nieuwe bankrekening voor RCANT bij zwemfed 

- Evy heeft info gekregen over wat ze nog moet doen om de rekening geopend te krijgen. Daarna zal saldo van de oude rekening naar de nieuwe overgedragen 

worden 

 

H Varia  

• Kalender najaar 2022 

• Update : regioclub / regiocoach Kimberly Buys wordt regiocoach voor Antwerpen  

❖   

  

 Volgende bijeenkomst datum : 1/3/2022 om 20u30 (te bevestigen: via MS Teams ofwel fysieke aanwezigheid) 

 



 

 Nieuwe TO DO’s 

 Actie Wie Datum 

Voorbereiding Jaarvergadering RCANT Allen Tegen 1/3/2022 

- Frame Power Point / Agenda Daniel  

- Leden aantallen laatste drie jaar binnen Regio Antwerpen 
evolutie / trends 

Sven / Zwemfed  

   

    

 


