
 

VERSLAG INTERPROVINCIAAL BERAAD 
WAREGEM, 24 NOVEMBER 2018 

Datum :   24 november 2018 
Plaats :   WAREGEM, CC De Schakel 
Aanwezig :   Algemeen directeur VZF: Martine Vloeberghen 
 RvB VZF: Lieven Dornez,  Hendrik Wallijn 
 VZF - VSC Zw: Ronny Buggenhout, Luc Van Laere 
 PB Antwerpen: Emiel Livens, Jan Ver Elst, Fons Wouters, Leo Dom 
 PB Limburg: Jacqueline Geelen, Maurits Goossens  
 PB Oost-Vlaanderen: Koen Van Heghe, Henri Van Damme, Ria Flieberg, Kries De Beleyr, Mark Guldentops  
 PB Vlaams-Brabant: Pascal Dom 
 PB West-Vlaanderen: Tony Halsberghe, Danny Uyttersprot, Greetje Dewitte, Johan De Geeter, Marian Lambertijn, 

Gunther de Meulenaere  

 
 

DEEL I - INLEIDING 

 
Omschrijving 

Verwelkoming 
De voorzitter van het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF heet de algemeen directeur van de VZF, de leden van de Raad van Bestuur (RvB) van de VZF, van de 
Vlaamse Sportcommissie Zwemmen (VSC Zw) en van de Vlaamse provinciale besturen welkom op het Interprovinciaal Beraad 2018 in Waregem.  De secretaris overloopt 
de dagorde en stelt kort de aanwezigen per provincie voor.  De vergadering vindt plaats onder het voorzitterschap van Dhr. Tony Halsberghe, voorzitter van het PB West-
Vlaanderen en wordt geopend om 10.00 uur.   

 

DEEL II – DAGORDE 

 

Serie Omschrijving 
Actie 

Op te volgen Afgesloten 

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering 
De dagorde van het Interprovinciaal Beraad dd. 25/11/2017 in Wommelgem zag er uit als volgt: 
Toelichting algemeen directeur VZF over wijziging huishoudelijk reglement en toelichting intenties en way ahead. 
1. Provinciale kampioenschappen;  
2. Mogelijkheid om resultaten van wedstrijd te publiceren op swimrankings; 
3. Datum provinciale kampioenschappen in alle provincies; 
4. Dubbele licenties; 
5. Halvering VZF-ondersteuning voor de provincies; 
6. Aanpassing tussenkomst etentje VZF; 
7. Halvering vaste tussenkomst VZF en tussenkomst VZF per lid; 
8. Stopzetting subsidies – gevolgen voor de PB’s;  
9. Organisatie Vlaams Zomercriterium 2018; 
10. Uitlenen rugslag Starting Devices voor VZC;  
11. Rondvraag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Serie Omschrijving 
Actie 

Op te volgen Afgesloten 

Aangezien het verslag van de vergadering van 2017 niet alle aanwezigen heeft bereikt, werd afgesproken dat iedereen het 
verslag zou doornemen en zijn goedkeuring zou geven per mail.  Danny heeft op 24/11/2018 het verslag overgemaakt aan alle 
aanwezigen met de vraag goedkeuring te geven via secretaris@zwemfedwvl.be uiterlijk tegen 15 december 2018. 
Ingediende opmerkingen 
Q (LIM) Wat betreft de halvering vanuit de VZF van de subsidies voor de provincies. In het verslag staat vermeld dat er een 

evaluatie zal gebeuren door de RvB VZF eind 2018.  Is het resultaat van deze evaluatie al bekend? 
A (VZF):   Er werd nog geen evaluatie gemaakt, maar dit zal tegen het einde van dit jaar worden afgerond. 
Q (W-VL) Kan het voorlopig verslag 2018 (OV) en ook alle vorige verslagen (vijf jaar terug in de tijd) op de website VZF 

gepubliceerd worden? 
A (VZF)  Dit is geen probleem.  De algemeen directeur VZF vraagt dat de organiserende provincies hun definitieve 

verslagen van de voorbije vijf jaar ter beschikking zouden stellen voor publicatie. 
Post scriptum dd. 20/12/18: alle PB’s hebben het verslag 2017 per mail goedgekeurd. 
Post scriptum dd. 14/11/19: alle verslagen van de voorbije vijf jaar werden op de website geplaatst. 

PB W-VL 
ALLE PB’s 

 
 
 
 

VZF 
 
 

ALLE PB’s 
VZF 

2 AV VZF 2018 (PB W-VL) 
Het PB W-VL vindt dat de Algemene Vergadering (AV) van VZF van begin dit jaar te Gent onvoldoende was voorbereid.  Er 
ontstond zelfs enige verwarring toen door de voorzitter van de RvB VZF de verkeerde financiële cijfers werden meegegeven aan 
de aanwezige clubs.   Het is niet de taak van de voorzitter om de cijfers toe te lichten, dit is een exclusieve verantwoordelijkheid 
van de algemeen directeur of van de bestuurder Financiën.  We betreuren dan ook dat de bestuurder Financiën voor het tweede 
jaar op rij afwezig was.  Zijn aanwezigheid is o.i. een conditio sine qua non.  De datum van de AV VZF moet eventueel zelfs 
worden afgestemd op zijn beschikbaarheid.  We willen ook nog opmerken dat de clubherkomst van de stemopnemers niet werd 
gecontroleerd en geacteerd.  Om elk vermoeden van partijdigheid bij de telling van de stemmen weg te nemen, mogen de 
stemopnemers niet verbonden zijn aan eenzelfde club als de kandidaten.   
Q (W-VL)  Heeft de VZF een plan van aanpak om dit in 2019 beter te doen? 
A (VZF) We betreuren dat de AV 2018 op die manier is verlopen.  Er zijn de dagen volgend op de vergadering heel wat 

negatieve reacties binnengekomen bij de VZF.  We zullen oplossingen zoeken, dit moet en zal volgend jaar beter 
georganiseerd zijn!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VZF 

 

3 Hoofdjury en officials (VLA-BRA/BRUSSEL, O-VL, W-VL) 

• Vergoeding hoofdjury  
Er zijn diverse vergoedingssystemen voor de hoofdjury van toepassing in provincies.  Sommige provincies voorzien een 
vrijwilligersvergoeding, andere een verplaatsingsvergoeding, nog andere provincies een combinatie van beide.  Sommige 
provincies voorzien dit voor de kamprechter, de jurysecretaris en/of de starter.  Sommige provincies koppelen deze 
vergoeding ook nog eens aan andere tussenkomsten, al dan niet vanuit het PB. 
Q (W-VL) Waarom zoeken we niet naar een uniform systeem binnen VZF?  In sommige sportfederaties is de vergoeding 

van de jury/scheidsrechters een bevoegdheid van de federatie.  Is er voldoende budgettaire ruimte bij de VZF om 
de verplaatsingsvergoedingen ten laste te nemen, zodat de organisator van de wedstrijd enkel de 
vrijwilligersvergoeding zou moeten betalen?   

Q (VLA-BRA/BRUSSEL)  Zijn er mogelijkheden binnen het kader van de nieuwe wetgeving op het verenigingswerk? 
A (VZF) Om een uniform systeem te kunnen uitwerken, moeten we een idee hebben van de systemen die momenteel in 

de verschillende provincies worden toegepast.  Ook het waarom en de eventuele koppeling aan andere 
tussenkomsten vanuit het PB lijken interessante elementen om een uniform systeem uit te kunnen werken.   Aan 
alle PB’s zal per mail worden gevraagd hun huidig systeem van verloning van de jury te inventariseren.  Dit mag 
worden overgemaakt aan secretaris@zwemfedwvl.be.   Ook hier, deadline 15 december 2018!  

Post scriptum dd. 20/12/18: de verzamelde vergoedingssystemen werden aan de VZF overgemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VZF 
PB W-VL 
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Serie Omschrijving 
Actie 

Op te volgen Afgesloten 

Post scriptum dd. 14/11/19: tot op heden werd er nog geen uniform systeem geïmplementeerd. 
 

• Hoofdjury laten meetellen bij aantal officials van de club 
Q (O-VL) Kan men de hoofdjury laten meetellen bij het aantal officials van de club?  De club van een official die beslist om 

promotie te maken en vb. kamprechter wil worden, wordt hiervoor op die manier afgestraft.   
A (VZF) Voor de BK’s tellen alle officials mee voor hun club.  De VZF zal vanaf 2019 dit principe doortrekken voor haar 

wedstrijden en alle officials een vergoeding geven in functie van de afstand tot zijn/haar woonplaats.  Voor 
wedstrijden op provinciaal niveau tellen enkel de voorzitter en kamprechter niet mee voor hun club.  Alle andere 
officials worden in rekening gebracht.  Stagiairs tellen nooit mee als dienstdoend official. 

• Officials op BK – FINALES  
Q (VLA-BRA/BRUSSEL)  Officials op BK en VK met finales moeten een volledige dag fungeren.  De namen van de 

dienstdoende officials moeten vooraf worden aangemeld in twee dagdelen.  De boetes voor tekort aan officials 
worden onverminderd toegepast voor de finales, ook voor clubs die geen zwemmers hebben in de finale.   Dit is 
voor sommige clubs een moeilijke situatie.  Kan hier duidelijkheid worden over gegeven? 

A (VZF) Indien dit principe niet wordt gehandhaafd, zullen we voor de finales geen officials meer hebben.  Alle officials 
zonder kinderen in de finale zullen verkiezen om naar huis te gaan, met als gevolg dat de finales niet zullen 
kunnen gezwommen worden wegens een tekort aan jury.  Vroeger werd het als een eer gezien om als official op 
een BK, VK... te mogen fungeren!  Vroeger moest zelfs een numerus clausus per provincie worden toegepast!  
We willen zeker naar een oplossing zoeken, maar dit zal niet gemakkelijk zijn. 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

4 Vlaams Zomercriterium 2018 (W-VL, O-VL, VLA-BRA, LIM) 

• Lessons learned editie 2018 (W-VL) 
✓ Vlaams Zomercriterium 2018 ging door in openlucht zwembad van Izegem 13-15 juli 2018; 
✓ We hebben gegokt en goed gegokt!  Prachtig weer, prachtige infrastructuur, prima logistieke ondersteuning, 

gemotiveerde medewerkers… 
✓ Algemeen heel positieve commentaren; 
✓ Medailles podia aflossingen te voorzien voor de eerste drie clubs goud zilver brons; 
✓ Systeem van schrappingen en reeksbeperkingen moet grondig worden geëvalueerd en anders ingevuld; 
✓ Lastenboek kritisch te bekijken door VZF en eventueel (gedeeltelijk) te herschrijven;  
✓ AA-drinks niet geleverd op afgesproken tijdstip – dit leverde organisatorisch een probleem op, omdat alle medewerkers 

druk in de weer waren met de wedstrijd; 
✓ De verhoging van de forfaitaire bijdrage VZF is al iets, maar we blijven erop aandringen dat een deel van de startgelden 

moet terugvloeien naar de organiserende provincie/club; 
✓ Een subsidie Sport Vlaanderen is niet meer voorzien voor dit type wedstrijd.  De VZF ontvangt hiervoor een bepaald 

bedrag via haar werkingstoelage.  De ondersteuning zou dus volledig vanuit de VZF moeten komen; 
✓ Verplichte A4-reclamebladzijden van de sponsors Raak, Arena en Speedo voor verwerking in programma en uitslag zijn 

van een heel slechte kwaliteit.  In het kader van papierbesparing zou de grootte van deze publicaties best kunnen herleid 
worden naar ¼ bladzijde, maximaal ½ bladzijde; 

✓ De samenwerking met de VZF is in vergelijking met de vorige edities 2012 en 2014 al veel beter.  De permanente 
aanwezigheid van iemand van de vaste medewerkers VZF is een pluspunt. 

• Schrappingen inschrijvingen versus clubstage. 
Het Vlaams Zomercriterium als “feest voor alle zwemmers” verliest zijn oorspronkelijk doel.  Teveel zwemmers 
B(J)K nemen medailles af van de doelgroep die oorspronkelijk bestond uit verdienstelijke B-zwemmers. 
Q (O-VL) Door laattijdige schrappingen en reeksbeperkingen vielen dit jaar opvallend veel zwemmers uit de boot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 



Serie Omschrijving 
Actie 

Op te volgen Afgesloten 

Sommige van hen hadden deelgenomen aan een clubstage en zagen dan hun aantal starts op het laatste 
moment fel ingeperkt.   Kunnen de nodige aanpassingen aan het reglement worden doorgevoerd om dit bij 
volgende edities te voorkomen?  Bovendien mist het VZC als ‘feest voor alle zwemmers’ zijn oorspronkelijk doel.  
Teveel BK/BJK-zwemmers nemen medailles af van de doelgroep die oorspronkelijk uitsluitend bestond uit 
verdienstelijke B-zwemmers. 

A (VZF) We hebben de interesse voor het VZC en het aantal inschrijvingen dit jaar fel onderschat.  De schrappingen 
waren spijtig genoeg noodzakelijk om de wedstrijdduur binnen het aanvaardbare te houden.  We hebben reeds 
een aantal maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen: 
- Het aantal starts/zwemmer zal over de drie dagen worden beperkt tot zes, aflossingen niet inbegrepen; 
- Zwemmers die BK/BJK-limiet hebben op een bepaald nummer, zullen dit niet mogen zwemmen op het VZC; 
- Indien ondanks deze maatregelen er toch nog een tijdsoverschrijding zou zijn, kan de schrapping van 

zwemmers 15+ op 400 meter vrije slag alsnog worden overwogen; 
- Op zondagnamiddag zullen geen aflossingen meer worden gezwommen. 

We zullen alles in het werk stellen om de problemen van dit jaar in de toekomst te voorkomen.  Tegelijk wil ik er 
op wijzen dat ook de trainers hierin een grote verantwoordelijkheid hebben.  Ze kunnen op eigen initiatief het 
aantal starts per zwemmer beperken en ze kunnen zelf beslissen om hun BK/BJK-zwemmers niet te weerhouden 
voor het VZC, ook niet voor de nummers waarop ze de BK/BJK-limiet niet hebben gezwommen.  

• De VZF legt de uiterste datum voor inschrijvingen vast op één week voor de wedstrijd.  Dit wordt ook voor V(J)K +/- 
toegepast.  
Q (VLA-BRA/BRUSSEL)  Waarom was dit voor het VZC 2018 TWEE weken vooraf?  
A (VZF) De uiterste termijn van inschrijving zal worden gesynchroniseerd met de V(J)K. 

• Draai- en lastenboek zomercriterium. 
Q (LIM)   Bestaat er een draai- en lastenboek voor de provincie of club die het VZC organiseert?  
A (VZF) We zullen een draaiboek voor deze wedstrijd opstellen.  Het lastenboek bestaat reeds, maar het moet kritisch 

worden doorgenomen en geactualiseerd.   

• De kostprijs voor de organisatie van een gelijkaardige wedstrijd loopt hoog op.  De provincie die aan beurt is, 
organiseert het VZC onder de auspiciën van de VZF.  De ondersteuning van de VZF blijft echter beperkt.    
Q (LIM)   Kan de VZF overwegen om 1,00 Eur/start aan de organisator te schenken om onkosten te drukken?  
A (VZF) We verwijzen naar de lessons learned van het PB W-VL (zie hoger).   

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

5 Kandidaat officials (KO) (W-VL) 
Actueel is het toegelaten om stages KO te volgen buiten de eigen provincie.  We hebben vastgesteld dat een stage nutteloos is 
wanneer er zich teveel stagiairs op eenzelfde wedstrijd aanbieden.  Om die reden wil W-VL het aantal stagiairs beperken tot vier 
en dit wordt opgevolgd door de provinciaal gemandateerde. 
Q (W-VL) Is het mogelijk dat de provincies laten weten wie zich voor zijn stage zal aanbieden op een wedstrijd buiten de 

eigen provincie? Op die manier kan het vooropgestelde maximum van vier stagiairs worden gerespecteerd. 
A (VZF) Dit moet besproken worden binnen de VSC Zw.  Ofwel worden de provinciegrens-overschrijdende stages niet 

meer toegelaten, ofwel moet er inderdaad een meldingsplicht tussen de gemandateerden komen. 
A (A’PEN) Het getuigt van hoffelijkheid dat men zich inderdaad vooraf zou aanmelden. 
A (VLA-BRA/BRUSSEL) De stagiairs moeten zich in onze provincie vooraf melden bij de dienstdoende kamprechter. 
A (LIM) De stagiairs zijn verplicht zich vooraf te melden. 
Om de stages te valoriseren stelt W-VL sinds kort per twee stagiairs een stagebegeleider aan.  Dit is een ervaren TAK die de 
stagiairs begeleidt tijdens de wedstrijd en praktische tips en trics meegeeft aan een toekomstige collega-TAK.  We merken dat dit 
valoriserend is voor beide partijen en dat ook de dienstdoende kamprechter op die manier ontlast wordt van een zware cumul.  

 
 
 
 
 
 

X 
 



Serie Omschrijving 
Actie 

Op te volgen Afgesloten 

De aanduiding van stagebegeleiders kan uiteraard alleen wanneer er voldoende officials zijn om de wedstrijd correct te laten 
verlopen. 

6 Internationale Driekamp (W-VL, O-VL) 
De Internationale Driekamp is een jaarlijkse wedstrijd met selecties uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en 
Zeeland (Nederland).  De voorbije 5 jaar werd deze wedstrijd tweemaal laattijdig afgezegd door onze collega’s uit Zeeland.  We 
merken dat het steeds moeilijker wordt om een gezamenlijke datum te vinden.  De laattijdige afgelasting zorgt steeds opnieuw 
voor een grote ontgoocheling bij de geselecteerde zwemmers/zwemsters.   
Q (W-VL) We vragen ons af of we moeten voortgaan met deze wedstrijd.  Moeten we niet eens andere horizonten durven 

aftasten, liefst met behoud van het ‘internationaal’ karakter, want dit wordt toch wel heel erg gewaardeerd door de 
jongere deelnemers. 

A (O-VL) We zouden durven voorstellen om er een ‘Vlaamse Vijfkamp’ van te maken met selecties uit de vijf Vlaamse 
provincies, analoog met de vroegere nationale selectiewedstrijd ‘Interdistrict’ die steeds op 1 mei werd 
georganiseerd. 

A (VZF) Dit lijkt een heel goed idee.  We zullen dit in een apart overleg met de provincies bespreken en de VZF zal de 
coördinatie op zich nemen.  Contactpersoon is Martine Vloeberghen. 

Post scriptum dd. 14/11/19: de interesse voor een Vlaamse Vijfkamp is actueel niet door iedereen gedragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

7 BK 2018 (zomereditie) – estafettes (O-VL)  
Momenteel worden de aflossingen op het BK ‘open’ gezwommen.  Het zou duidelijker zijn voor het publiek indien er aparte 
reeksen zouden gezwommen worden per leeftijdscategorie, net zoals voor individuele wedstrijden. 
Q (O-VL) We beseffen dat dit een aantal extra te zwemmen reeksen tot gevolg zal hebben, maar gezien de meerwaarde 

van deze aflossingen voor de toeschouwers (spannender om te volgen, meer ambiance...) vragen we toch om dit 
in overweging te willen nemen. 

A (VZF) De NSC zal dit in overweging nemen. 

 
 
 
 
 
 

X 

 

8 Gebruik en nut van tussentijden (VLA-BRA/BRUSSEL) 
We vinden het vreemd dat de tussentijden rugslag net werden ingevoerd op het moment dat het gebruik van een tussentijd 
nergens meer als inschrijving aanvaard mag worden. De tussentijden zijn waarschijnlijk zeer waardevol voor trainers en 
zwemmers, maar hebben in de officiële verslagen en databanken weinig zin.  
Q (VLA-BRA/BRUSSEL) Kunnen de tussentijden uit de uitslagen worden geweerd, ze zijn waardeloos en kunnen aanleiding 

geven tot vergissingen.  Kunnen de tussentijden van de uitslagen worden weggelaten? 
A (VZF) Tussentijden zijn inderdaad enkel nuttig voor trainers en coaches, de FINA verbiedt ons het gebruik van 

tussentijden als inschrijftijden voor een wedstrijd.  Enkel de tijd van de eerste zwemmer in een aflossing wordt 
nog als een officiële tijd erkend.  De uitslagen zullen vanaf nu uniform worden opgemaakt. 

 X 

9 Uitslagen van VK, BK en VZC - juiste oplijsting (O-VL) 
De officiële uitslag zou een juiste weergave moeten zijn van Belgische resultaten los van buitenlandse deelnemers.   
Q (O-VL) Kan er een uitslag worden opgemaakt waarop de buitenlandse zwemmers niet zijn hernomen? 
A (VZF) Technisch is het mogelijk om een aparte uitslag te maken met enkel de Belgische zwemmers.  Dit is echter vrij 

omslachtig en misschien zelfs verwarrend.  Momenteel wordt de nationaliteit van de atleet vermeld, waaruit kan 
worden afgeleid wie de Belgische podiumplaatsen bezet.  Een andere mogelijkheid is dat in de vrije tekst de 
vermelding ‘Belgisch/Vlaams kampioen’ zou worden geschreven. 

 
 
 

X  

10 ‘Duobaan’ trainer VZF - BRABO versus VZF? (O-VL) 
Q (O-VL) Kan er duidelijkheid gegeven worden over de juiste rol van Ronald Gaastra als trainer van de VZF? 
A (VZF) Ronald is elitetrainer en heeft hiervoor twee assistent-trainers.  Hij traint enkel geselecteerde zwemmers in het 

kader van de elitewerking [algemene animo tussen de aanwezigen].  Het budget hiervoor komt van Sport 

 X 



Serie Omschrijving 
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Vlaanderen, de clubs komen hier niet in tussen.   
A (O-VL)  Aan het bad op grote wedstrijden geeft dhr. Gaastra ook training aan atleten van BRABO.  Door zijn twee petjes, 

heeft hij alvast de perceptie tegen!  We hebben weet van atleten die door dhr. Gaastra thuis benaderd werden om 
hen te recruteren voor BRABO.  We vragen dat hij zich exclusief zou bezighouden met datgene waarvoor hij door 
de VZF is aangesteld. 

11 Aanrekening vergunningsgelden VZF (LIM) 
Clubs betalen jaarlijks de lidgelden van hun zwemmers, officials, afgevaardigden... aan de VZF.  De totale som komt niet 
overeen met het aantal leden van de club. Dit verschil loopt op tot enkele honderden euro's.  
Q (LIM) Hebben de andere  provincies ook dit probleem in hun clubs? Waarom is er dat verschil? Mogen we duidelijkheid 

en transparantie vragen. 
A (LIM) Deze vraag werd onterecht ingediend door onze voorzitter.  De oplossing ligt voor de hand, we zullen dit 

nogmaals meedelen aan onze voorzitter. 
Q (LIM) (aangehaald in de marge van dit agendapunt)  Het is de zwemmers niet toegestaan om in de weekends waarop 

het PK binnen de eigen provincie wordt georganiseerd, buiten de provincie deel te nemen aan andere 
wedstrijden.  De discipline bij de clubs en het nazicht hierop door de organiserende clubs laat te wensen over.  
De organiserende club zou deze zwemmers moeten weigeren, temeer omdat deze weekends beschermd zijn.  
Ofwel moeten er significante boetes worden opgelegd, ofwel moet men de provincies vrij laten om hun PK’s te 
organiseren wanneer ze dit willen. 

A (A’PEN) We vinden dat de organiserende club mag uitnodigen wie ze wil, maar de clubs die tijdens dat weekend hun PK 
hebben, moeten de discipline hebben om zich niet in te schrijven.  Ofwel moet de beperking op 
grensoverschrijdende inschrijving worden opgeheven.  Er dreigt dan wel chaos te ontstaan! 

A (VZF) Wat het tijdstip van de organisatie van de PK’s betreft, is er duidelijke regelgeving die tot nu toe haar efficiëntie 
heeft bewezen.  Hiervan afwijken is geen goede zaak.  Ook de bescherming moet behouden blijven.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

12 Visie VZF op toekomst provincies (O-VL) 
A (VZF) De provincies moeten samen met de VZF als één entiteit, als één groep naar buiten treden. Een eerste stap is de 

uniformisering van de verloning van de hoofdjury waar we als VZF onze schouders zullen onder steken.  De 
provinciale besturen zijn de tentakels van de VZF.  We hebben een vacature voor een communicatiemedewerker 
opengesteld die o.a. verantwoordelijk zal zijn voor onze website.  De bedoeling is aan elk van de provincies op de 
VZF-website een aantal pagina’s ter beschikking te stellen om de provinciale werking in de kijker te zetten.  De 
VZF zal een werkgroep samenstellen met o.a. bestuurders uit de provincies, om hier concreet vorm aan te geven.  
We hopen de samenwerking met de provinciale besturen verder te versterken.    

 X 

 

DEEL III – TAFELRONDE 

 
Serie Omschrijving 

1 
(A’PEN) Finale Dauwen 
Heeft iemand nog iets gehoord van de jaarlijkse wedstrijd ‘Finale Dauwen’?  De meeste provincies herinneren zich dat ze in het verleden werden uitgenodigd om 
een selectie voor te dragen, maar actueel is hier geen nieuws meer over.  Het is niet duidelijk of de wedstrijd nog wordt georganiseerd.    

2 

(VZF) Dubbelzwemmen 
We ontvingen een voorprogramma (VP) waarin dubbelzwemmen op 800/1500m vrije slag wordt aangeboden, samen met andere nummers.  De VSC Zw 
herinnert er aan dat dubbelzwemmen enkel wordt toegestaan indien enkel lange afstandsnummers worden gezwommen.  Vanaf volgend jaar zullen dergelijke 
voorprogramma's systematisch geweigerd worden. 



De vergadering wordt gesloten om 12.15 uur 

DATUM VOLGENDE VERGADERING : LATER     

PLAATS :  Provincie Limburg      

 
Waregem, 24 november 2018 
 
 
 
 
 (getekend)  (getekend) 
 Tony HALSBERGHE Danny UYTTERSPROT  
 Voorzitter van het Interprovinciaal Beraad 2018 Secretaris van het Interprovinciaal Beraad 2018 
 Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF  Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF    
 
 
 
 
   
   


