
 

Verslag vergadering regiocomité Antwerpen 

Datum: 28/4/2022 
Aanwezig: Daniël Van Deuren, Sven Jacob,  Etienne Desfossés, Kris Op de Beeck, Benny Claassen 
Afwezig/Verontschuldigd Evy Van Erum  
Copy : Inge Leeten 
Locatie: Online via Teams 

 
  

A Verwelkoming 
  
  

B Goedkeuring notulen van vergadering regio comité Antwerpen van 1/3/2022 
Aangepast verslag is goedgekeurd en mag worden doorgestuurd naar de zwemfed (Inge Leeten) ter publicatie op de RCANT gedeelte van de zwemfed website 
 
Versie verslag november -> verkeerd document gelinkt (vragen aan Inge om aan te passen) 
 

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 
 



 

28/4> Sven spreekt nog af met Jan voor 
de Lange Wapper (Prov Records staan op 
website) 

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 
 
28/4> Nog niet in voege 

Foto’s voor op de website zwemfed Evy & 

Benny 

asap 1/3> fotos zouden doorgestuurd zijn. Evy 
vraagt na bij zwemfed. 
28/4> Foto Evy is OK, Benny nog niet. 
Punt mag afgesloten 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 
Punt mag afgesloten worden 

Agenda AV RCANT doorsturen naar Clubs RCANT Sven Zo snel 

mogelijk 

Punt mag afgesloten worden 

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

overlegmoment 

Punt mag afgesloten worden 

 

  



 

D  Feedback Regioraad gehouden per 05 April 2022 deels via Teams en fysiek 
Feedback ronde alle provincies over de provinciale jaar vergaderingen met de clubs uit de provincie 
PK 

- voorkeurdatum 15-16/10 
- programma voorstel / lasten&lusten -> info voor de clubs 

Regionaal Criterium 
Communicatie 

- uniforme email adressen 
- vanaf april opbouw van regionale websites 

Varia 
- To do: De regio comités gaan op zoek naar een geschikte datum en locatie voor een fysieke startvergadering te organiseren en dit in de week van 12/09 – 18/09. 

Volgende bijeenkomst (hybride vergaderen is altijd een optie) 
- Dinsdag 14/06: Merelbeke 
- Dinsdag 30/09: locatie: tbd 
- Donderdag 8/11: locatie: tbd 

E Oproep Organisatie PK Okt. 2022? Reeds reacties ontvangen? 
Regioraad voorstelprogramma PK rondgestuurd 
PK Lange Afstand Limburg en Antwerpen samenwerken 

- Nog geen kandidaten 
- Sven stuurt oproep voor kandidaten organisatie PK met programma (ter info) + lusten & lasten tabel door naar de clubs. Tegen 7/6 graag feedback van de 

kandidaten. 
- PK Lange afstand : contact opnemen met Jacqueline Geelen (Regio comité Limburg) -> Daniel neemt contact op 

F Website – update Kris 
• Foto’s 
• Bijhouden en laten publiceren van Lange Wappers – provinciale records… etc. 
• Feedback Zwemfed 

Geen update 
G Financiën – update Evy 

•  saldo’s oude bankrekeningen PRANT en overschrijven naar nieuwe bankrekening 
•  nieuwe bankrekening voor RCANT bij Zwemfed – Belfius – operationeel? 

Evy is in het bezit van een werkende bankkaart.  
Op 28/4 bedroeg het saldo op de rekening 12.761,91 euro. 

H Varia  
Kalender najaar 2022 – reacties / stand van zaken 



 

• Sven vraagt na bij zwemfed en bij ZN hoe het zit voor hun 2-daagse van ZN 
• In mail naar de clubs ook vragen voor de wedstrijd data 

Update : regioclub / regiocoach  
• Geen update 

Globale regeling medische dienst tijdens (grote) wedstrijden mogelijk laten maken via zwemfed kader overeenkomst mogelijk? 
Wettelijke verantwoordelijkheid medische dienst tijdens wedstrijd? Vraag via zwemfed? Wat als het echt fout loopt? 

• Vraag is afgelegd bij de zwemfed voor globale regeling (Inge Leeten) 
• Redder zonder bijkomende taak lijkt niet meer voldoende 
• Dit punt kan mee naar regioraad 

Regioraad 
• In PK programma : toevoegen 200 WS en 400 VS voor 10-jarigen (reden bv. limiet VJTC moet voor 1/12  gezwommen worden) / aflossing enkel open categorie of 

11-12/13-14/-15+ (geen dubbele wedstrijden met dezelfde stijlen, deze categorieën om kleine clubs ook een kans te bieden) 
Voorbeeld van Antwerpen gebruiken? We vinden dit programma heel goed. 
Verkorten duurtijd : schrappen korte afstanden voor jonge zwemmers (behalve 50 VS) 

v   
  

 Volgende bijeenkomst datum  - dinsdag 21/6/2022 om 20u30 (online) 
 

 Nieuwe TO DO’s 

 Actie Wie Datum 

zoeken naar een geschikte datum en locatie voor een fysieke 
startvergadering te organiseren en dit in de week van 12/09 – 18/09. 

Allen asap 

Oproep kandidaten organisatie PK Sven 7/6 
Bespreken samenwerking PK LA met regio limburg Daniel 7/6 
Navragen bij zwemfed hoe het zit met de wedstrijd van ZN Sven 7/6 

    

 


