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Verdeling van de lasten en de lusten bij het inrichten van grote wedstrijden 
 

Voorwoord 
 

Het Provinciaal Bestuur richt jaarlijks enkele grote wedstrijden in.  Het bestuur doet hiervoor beroep op clubs. 

Onderstaand document legt vast hoe de lasten en lusten verdeeld worden tussen de inrichtende club(s) en het Provinciaal Bestuur.    

Uitgangspunten 
 

• Het Provinciaal Bestuur krijgt onvoldoende financiële middelen vanuit VZF.  De inkomsten verkregen uit de organisatie van het PK en andere grote 

wedstrijden zijn noodzakelijk voor de werking van het bestuur. 

• De huurprijs van een 50 meter bad is een veelvoud van de normale huurprijs die een club betaalt om het plaatselijke bad af te huren.  Het 

Provinciaal Bestuur is bereid dit financiële risico te dragen. 

• Organisatie van het PK Lange Afstand is, wegens het beperkt aantal starten, een verliespost voor de organiserende club.  Het Provinciaal Bestuur 

komt tussen. 

• Elektronische tijdopname: zwembaden Woluwe en Molenbeek beschikken niet over een elektronische tijdopname.  De kosten voor het inhuren van 

TopTime of equivalent compenseren we door het startgeld met 1 €/start te verhogen indien gebruik wordt gemaakt van elektronische tijdopname. 

• Onderstaande tabel bevat alle tussenkomsten door het Provinciaal Bestuur.  Wat niet vermeld is wordt gedragen door de inrichtende club. 
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• VZF int de startgelden in naam van het Provinciaal Bestuur.  Deze worden verdeeld – zie tabel hieronder – naar VZF, Provinciaal Bestuur en de 

inrichtende club. 

• Provinciaal Bestuur delegeert de praktische organisatie van de wedstrijden aan de inrichtende clubs.  Tenzij expliciet anders vermeld in 

onderstaande tabellen maakt de inrichtende club afspraken met uitbater zwembad, cafetaria, huur elektronische tijdopname, …  Sommige van deze 

posten worden betaald door het provinciaal bestuur (zie onderstaande tabellen).  Na de wedstrijd bezorgen de inrichtende clubs een gedetailleerd 

verslag (evaluatie, inkomsten, uitgaven, suggesties) aan het Provinciaal Bestuur. 
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Provinciaal Kampioenschap Korte Afstand 
 

• Meestal georganiseerd door LAQUA in Philips Oase zwembad.   

Provinciaal Kampioenschap Lange Afstand 
 

• In 2018 maakt het PKLA deel uit van de 50m wedstrijd te Woluwe.  Doch de wedstrijd is beperkt tot een beperkt aantal snelle zwemmers. 

o Het vroegere PKLA wordt hernoemd naar “Recordpoging lange afstand”.   

• Vanaf 2019 wordt het PKLA opnieuw als afzonderlijke wedstrijd ingericht (zoals opgelegd door de VZF reglementen) 

 

Cup Vlaams-Brabant & Brussel – 50 m 
 

• 2 keer per jaar ingericht (Woluwe en Molenbeek) 

• Provinciaal Bestuur ondertekent het contract met het zwembad. 

• Uitbater eist dat er verzekering wordt afgesloten (materiële schade).  Provinciaal Bestuur sluit deze verzekering af. 
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Tabel met inkomsten en uitgaven 
 

Ontvangsten positief – uitgaven negatief 

X geeft aan welke partij de kosten draagt of inkomsten ontvangt 

Post PK korte afstand PK LA 50m bad wedstrijd 
 Prov. Bestuur Club Prov. Bestuur Club Prov. Bestuur Club 

Startgeld 7,00 €  9,00 € - 7,00 €1  7,00 € - 6,00 € - 
9,00 €2 

 

Bijdrage startgeld aan VZF -0,70 €  -0,70 €  -0,70 €  

Bijdrage startgeld aan inrichter3 -1,50 € 1,50 € -5,00 € 5,00 € -1,50 € -5,00 €4 1,50 €  5,00€ 

Opbrengst boetes X  X  X  

       

Huur zwembad  X  X X5 -350,00 €6 

Verzekering materiële schade  X  X X7  

Huur sporthal  X  X X  

Elektronische tijdopname  X  X X  

 
1 9-10 jarigen betalen slechts 7,00 € per start 
2 7,00 € indien elektronische tijdopname wordt ingehuurd – 9,00 € voor de 800m en 1500m nummers (11+ jarigen) 
3 Beslissing 26/3/2019 om bijdrage aan de clubs met +/- 50 % te verhogen: 1,5 € ipv 1,0 € - 5,0 € ipv 4,0 € 
4 Inrichtende club ontvangt 5,00 € voor de inschrijvingen van 9,00 € (800/1500 m) 
5 Het Provinciaal Bestuur ondertekent en  betaalt het huurcontract.   
6 De inrichter betaalt een “normale huurprijs” aan het Provinciaal Bestuur.  Het Provinciaal Bestuur betaalt de reële huurprijs. 
7 Het Provinciaal Bestuur sluit hiervoor een verzekering af met Arena. 
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Post PK korte afstand PK LA 50m bad wedstrijd 
 Prov. Bestuur Club Prov. Bestuur Club Prov. Bestuur Club 

Audio/Video8/Sabam9  X  X  X 

Inrichten zwembad10  X  X  X 

Vergoeding redders  X  X  X 

Verzekering medewerkers11  X  X  X 

Medailles/Schildje/Geldprijs12 X  X X13 X  

Vergoeding kernjury14 X  X   X  

Middagmaal official15 X  X  X  

Avondmaal official16 X  X  X  

Parking kernjury17 X  X  X  

Drank, versnapering officials  X  X  X 

Programma’s voor officials, 
trainers, deelnemers, pers, VIP 

 X  X  X 

 
8 Inrichtende club kan beroep doen op materiaal van de provincie Vlaams-Brabant 
9 Sabam kosten worden soms gedragen door het zwembad.  Zo niet ten koste van de inrichtende club 
10 We denken bv aan de plastiek die in de sporthal moest gelegd worden 
11 In de meeste gevallen gedekt door de VZF verzekering. 
12 Het Provinciaal Bestuur voorziet niet langer geldprijzen.  Er worden mooie medailles uitgereikt.  Het Provinciaal Bestuur koopt zelf de medailles aan en levert ze aan de 
inrichtende club. 
13 De inrichter van de recordpoging voorziet traditiegetrouw in een extra geldprijs voor de zwemmer die het baanrecord verbetert.  Het staat de inrichter vrij deze traditie 
aan te houden. 
14 Definitie v/d kernjury – zie punt aanleveren kernjury. 
15 Indien de wedstrijd dagdeel in voormiddag en namiddag bevat – het middagmaal wordt aan alle officials aangeboden, ook zij die slechts één dagdeel fungeren – club 
moet een maaltijd voorzien 
16 Indien de wedstrijd dagdeel in namiddag en avond bevat – het avondmaal wordt aan alle officials aangeboden, ook zij die slechts één dagdeel fungeren – club moet een 
maaltijd voorzien 
17 Parking kosten momenteel enkel relevant te Leuven.  Mogelijk ook relevant te Molenbeek 
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Post PK korte afstand PK LA 50m bad wedstrijd 
 Prov. Bestuur Club Prov. Bestuur Club Prov. Bestuur Club 

Inkomsten ingang18  X  X  X 

Inkomsten catering  X  X  X 

Inkomsten verkoop diverse  X  X  X 

Inkomsten sponsoring  X  X  X 

Evaluatievergadering met 
derden19 

NVT  NVT  X  

Evaluatievergadering met 
inrichtende club20 

X X X X X X 

 

Wie doet wat?21 
 

Post PK korte afstand Recordpoging LA 50m bad wedstrijd - PKLA 

 Prov. Bestuur Club Prov. Bestuur Club Prov. Bestuur Club 

Vastleggen voorprogramma22 X   X  X 

Inschrijvingen beheren – 
programma opstellen 

X   X  X 

 
18 Officials die ½ dag fungeren mogen tijdens de andere sessies gratis aanwezig zijn.  Club kan dit inkomstenverlies niet doorrekenen aan het Provinciaal Bestuur 
19 Het is niet de bedoeling elke wedstrijd af te ronden met een evaluatievergadering + diner.  Provinciaal Bestuur beslist. 
20 Iedere partij staat in voor eigen kosten.  Binnen het Provinciaal Bestuur wordt door de deelnemende persoon met eigen middelen betaald. 
21 Tenzij anders vermeld staat de inrichtende club in voor alle logistiek. 
22 Het programma PK korte afstand wordt vastgelegd door het Provinciaal Bestuur.  Het Provinciaal Bestuur wijst eveneens de kernjury toe en verwerkt de inschrijvingen 
van de deelnemende clubs.  Het programma van de andere wedstrijden wordt in onderling overleg vastgelegd.  Provinciaal Bestuur neemt de eindbeslissing. 
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Kernjury aanleveren23 X   X  X 

Afdruk startkaarten, programma  X  X  X 

Redders & EHBO  X  X  X 

Opzetten Live Results of 
equivalent 

 X  X  X 

Catering diensten   X  X  X 

 

 
23 Provinciaal Bestuur wijst steeds de kamprechter aan.  Gezien het belang van het PK wijst het Provinciaal Bestuur ook de starter(s), zwemrechters en jurysecretaris aan.  
Club zorgt zelf voor de computercel.  Deze kernjury, met uitzondering van de kamprechter, telt wel mee bij de berekening van het aantal verplicht aan te leveren officials 
(conform de VZF reglementen).  Conform het document Vergoeding officials ontvangt deze toegewezen kernjury een vergoeding. 


