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Vlaams sportcomité waterpolo (VSWP) 

Doelstelling Vlaams sportcomité waterpolo 

Het Vlaams sportcomité waterpolo organiseert i.s.m. de zwemfed en de KBZB Sportcommissie 
Waterpolo het integraal en globaal waterpolobeleid.  

De zwemfed wordt in de KBZB Sportcommissie Waterpolo vertegenwoordigd door 2 leden van 
het VSWP.  

Taakomschrijving 

Bevoegdheden 
1) Recreatief aanbod (Waterpolo = FUN) 

• U7 Start-2-Polo 
• U9 Paco 
• U11 4x4  
• U15 Scholieren 
• U23 Studenten 
• +23 Masters 
• Beachwaterpolo 

2) Selectiewerking i.s.m. KBZB Sportcommissie 
• Talentidentificatie en -ontwikkeling van U11 tem Seniors 
• Heren en Dames 
• Opmaak selectiecriteria 
• Opmaak programma 
• Organisatie Waterpolo Academy 

3) Waterpolocompetitie i.s.m. KBZB Sportcommissie 
• Opmaak van de richtlijnen Nationale kampioenschappen & Beker 
• Opmaak van de wedstrijdkalender 
• Beslissingen rond forfaits 

Adviserend 
• Opleidingen & Bijscholingen (cfr. bevoegdheid DSKO Directeur 

Sportkaderopleidingen) 
• Promotie van alle onderdelen van waterpolo 
• Clubondersteuning vanuit de specifieke noden van waterpoloclubs 
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• Aangeven van interessante sprekers voor een Zwemfed bijscholingen 
• Signaleren van interessante innovaties 

Samenstelling 
Het Vlaams sportcomité waterpolo bestaat uit: 

• Verkozen leden als vertegenwoordiger van de clubs;  
• Eén aangesteld lid dat professioneel tewerkgesteld is bij de zwemfed; 

Elk lid draagt bij tot de goede werking van het Vlaams sportcomité waterpolo en ondersteunt 
de realisatie van de verschillende taken.  

Profiel verkozen leden (vrijwilligers) 

• Min. 18 jaar; 
• Min. 1 jaar lid van de zwemfed; 
• Een hart voor waterpolo hebben; 
• Geen lid van de sporttechnische omkadering van de selectie ploegen zowel jeugd 

als senior; 
• Geen lid van de KBZB Scheidsrechtercommissie; 
• Geen lid van de KBZB Tuchtcommissie. 

Er wordt gestreefd naar minstens 4 leden en maximum 6 leden. 

De verkozen leden duiden zelf een voorzitter aan. 

• Deze persoon is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen 

Voor verder informatie over de samenstelling verwijzen we naar het document “Algemene 
richtlijnen sportcomités”. 

Verkiezing/aanduiding 
Voor verdere informatie over de verkiezing/aanduiding van de leden van het VSWP verwijzen 
we naar het document “Algemene richtlijnen sportcomités”.  
 


