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A Verwelkoming 

  

  

B Goedkeuring notulen van vergadering regio comité Antwerpen van 8/2/2022 

Aangepast 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. 
 
1/3> Sven spreekt nog af met Jan 

Globale regeling voor SABAM Regioraad 2022/03/26 

(datum AV) 

Nog in bespreking bij zwemfed 
Feedback op algemene vergadering 
Zwemfed – ook vraag op AV RCANT 



 

Foto’s voor op de website zwemfed Evy & 

Benny 

asap 1/3> fotos zouden doorgestuurd zijn. Evy 
vraagt na bij zwemfed 

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

Sven asap 1/3> mail is verstuurd. Geen opmerkingen 
ontvangen. Punt mag afsluiten worden 

Voorbereiding Jaarvergadering RCANT 
- Frame Power Point / Agenda  
- Leden aantallen laatste drie jaar binnen Regio Antwerpen evolutie / trends (Sven) 

Allen 1/3/2022 Agenda OK om verstuurd te worden – 
Frame Power Point in progress en 
evolutie leden in gesprek met zwemfed 

 

  



 

D  Feedback Regioraad gehouden per 12 Februari 2022 deels via Teams en fysiek 

- Financiële opzet voor de regio’s 
- Opzet regionaal circuit / B-circuit 
- PK 2e of 3e weekend van oktober – Geen limieten -> we mikken op 3e weekend (15-16/10/2022) 
- PK LA eventueel samen met andere regio’s ? Liever niet… op 4u tijd is dat niet evident 
- Vanuit de trainers vraagt men om de PK LA later in te plannen (november/december) 
- zwemfed gaat een aantal zaken toelichten op de AV van 16/3 (structuur zwemfed/ verdeling financiën wedstrijden / regiowerking topsport)  

E Jaarvergadering RCANT 16/03/2022 – verdere voorbereiding en stand van zaken 

- “Save the date” is uitgestuurd 

- Voorstel agenda – agenda is akkoord en Sven zal deze rondsturen naar clubs RCANT 
- punten voor Jaarverslagen 2021 

- Overzicht clubs  

- Leden evolutie (bevragen bij zwemfed) (Sven) 

- Overzicht Lange wappers (is in bezit van RCANT) 

- Vernieuwing Haaien -> was via formulier -> zal geautomatiseerd worden door zwemfed (via swimrankings) 

- Nieuwe provinciale records 

- Prestaties (inter)nationaal niveau (limieten/podium plaatsen) -> Sven bekijkt samen met Kris 
F Website – update Kris 

- Foto’s 
- Bijhouden en laten publiceren van Lange Wappers – provinciale records… etc. 
- Feedback Zwemfed 

Geen verdere update 

G Financiën – update Evy 

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

 Opening nieuwe bankrekening voor RCANT bij Zwemfed – Belfius – Evy is bij Belfius langsgeweest in overleg met zwemfed 
Geen verdere update 

H Varia 

❖   

  

 Volgende bijeenkomst datum  - overlegmoment : 10/3/2022 om 20u30 -> overlopen presentatie AV 16/3 

Volgende vergadering RCANT : indien issues op AV 16/3 – dinsdag 22/3/2022 anders donderdag 28/4/2022 om 20u30 

 (te bevestigen: via MS Teams ofwel fysieke aanwezigheid) 



 

 
 Nieuwe TO DO’s 

 Actie Wie Datum 

Agenda AV RCANT doorsturen naar Clubs RCANT Sven Zo snel mogelijk 

Verdere voorbereiding AV RCANT – presentatie  Allen 10/03/2022 - overlegmoment 

   

   

    

 


