
 

Verslag vergadering regiocomité Antwerpen 

Datum: 18/11/2021 

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 regiocomite Antwerpen van 7/10/2021 

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 

op PK mensen van andere clubs aanspreken voor een 

extra kandidaat RCANT 

Allen 16-17/10/2021 OK Daniel en Sven hebben actie 

genomen echter nog zonder 

resultaat 

Discussie prijzengeld of medailles voor PK Daniël & Sven Volgende regioraad OK  

Datum is vastgelegd (dinsdag 23/11 + 

woensdag 22/12) 

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

Datum is vastgelegd (dinsdag 23/11 + 

woensdag 22/12) 
 

  



 

D  Provinciale kampioenschappen 2021 - nabeschouwing 

• Algemeen – opmerkingen 
Grote dank aan Etienne voor de voorbereiding en aan Brabo voor de verdere organisatie 
Wedstrijd op zaterdag heeft 30 minuten te lang geduurd => boete van 250€ maar zal geregulariseerd worden door zwemfed 
Medailles best na de wedstrijd uitdelen (ook tip voor andere wedstrijden) 

• Organisatie – lusten / lasten verantwoordelijkheidsmatrix – taken organiserende club / RCANT en zwemfed 
Daniel heeft overzicht gemaakt van de verschillende kosten – dient nog ge-update te worden 

• Te verbeteren punten if any 
Tijd in de gaten houden voor de wedstrijd (niet meer dan 4u) 
Medailles voor de jongeren per leeftijdscategorie 9,10,11 en 12 ipv 9-10 en 11-12 (zoals in Vlaams Brabant) Dit kan eventueel aangepast worden in het reglement. 
Dit punt kan meegenomen worden naar de regioraad. Zelfde reglement voor PK voor alle provincies moet betrachting worden. 

• Financiële afrekening 
Afrekening startgelden nog te ontvangen van zwemfed. 

• Huldiging leden vorig provinciaal bestuur 
Daniel & Etienne hebben dit geregeld en huldiging heeft plaatsgevonden. zwemfed heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. 

• Lange Wappers 
Gingen betaald worden door zwemfed 
Willen we in Antwerpen zeker behouden 

 
Provinciale kampioenschappen masters 2021-2022 – mogelijke organisatie (normaal ergens begin juni) 

• Vraag aan zwemfed ivm lasten / lusten organisatie – uitstaande vraag. 
 

E Vraag zwemfed : uitstaande vraag i.v.m. wedstrijd / circuit B-zwemmers 

 

F Website 

• Foto’s (Etienne, Daniël en Sven hebben reeds een foto op de website) Evy en Benny sturen er nog een door naar Inge 

• Bijhouden en laten publiceren van Lange Wappers – Provinciale Records… vanuit RCANT ? 
Navragen bij Jan Verelst of hij dit wil blijven doen 
+ lijst van lange wappers 2019/2020 en lijst provinciale records opvragen voor publicatie op de RCANT website. (todo Sven) 

 

G Varia  

• Bijeenkomen eerste regioraad : 

- Dinsdag 23/11/2021 om 19u00 in Merelbeke / Online ? 

- Woensdag 22/12/2021 (overleg ivm financiële zaken) 



 

• Informatie regiowerking : kandidatuurstelling regioclub / regiocoach – communicatie 

• Selectie Dauven (100m wedstrijd) -> Turnhout heeft zich kandidaat gesteld 27 maart 2022 om deze selectiewedstrijd te organiseren.  

RCANT gaat hier mee akkoord. 

Finale in Molenbeek 1/5 (georganiseerd door Perron) 

• Nieuwe TAK Opleiding officials 5 en 19/2/2022 (staan reeds op de website) 

• ADSR (Brabo) 2 en 3 april ipv 12 en 13 maart (nog niet zichtbaar op de website) 

 

❖   

  

 Volgende bijeenkomst datum : dinsdag 11 januari 2022 om 20u00 via MS Teams 

 
 Nieuwe TO DO’s 

 Actie Wie Datum 

Bijhouden en laten publiceren van Lange Wappers – Provinciale 
Records… vanuit RCANT ? Navragen bij Jan Verelst of hij dit wil blijven 
doen + lijst van lange wappers 2019/2020 en lijst provinciale records 
opvragen voor publicatie op de RCANT website. 

Sven  

   

   

   

    

 


