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NOTULEN JAARVERGADERING 3 FEBRUARI 2018  
TE HEVERLEE 

  
  

Aanwezig voor het Bestuur: A. De Wit, S. Kestens, V. Matheussen, N. Ricquier, W. Stevens,  
S. Silverans, P. Dom 
Uitgenodigd: M. Van de Voorde, J. Cocquyt, R. Van den Broeck, 
Vertegenwoordigde clubs: AART AEGIR, ATLZ, BEST, DDAT, DIZV, KAZS, KLSVZ, KVZP, Laqua,            
LOR, SCH, SCSG, SCWR, SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, ZCK, ZCT, ZIOS, ZORO 
Aanvraag tot schrapping : RZLA 
Afwezige (3) clubs:  (DWT), SCHAR, ZGG 
 
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens 
 
1. ONTHAAL EN REGISTRATIE van de gemandateerde clubafgevaardigden vanaf 9u30. 

 
2. NAAMAFROEPING van de clubs om 10u00 
 
3. OPENINGSWOORD door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur en overlopen van de agenda 
 
4. DE NOTULEN JAARVERGADERING VAN 3 FEBRUARI 2017 worden eenparig goedgekeurd. 
 
5. BESPREKING EN GOEDKEURING JAARVERSLAG 2017 

Wim overloopt het jaarverslag en staat stil bij de evolutie van het leden aantal. Hij geeft een overzicht                  
van de georganiseerde activiteiten en vertegenwoordiging in diverse commissies/organen. Onze          
provincie verzorgde meerdere TAK opleidingen. 

 
6. FINANCIEEL VERSLAG EN BEGROTING: 

● Sabrina overloopt de voornaamste posten op de jaarrekening (resultatenrekening + balans) en geeft             
ook toelichting bij de begroting voor 2018 

● Het financieel verslag van 2017 wordt eenparig goedgekeurd. 
● Goedkeuring begroting 2018 
De vergadering formuleert nog een vraag bij begrotingspost “steun VZF” die niet de gekende daling               
in bedragen reflecteert. Dit bedrag werd echter door de VZF in de provinciale begroting opgegeven. 
De begroting wordt eenparig goedgekeurd. 

 
7. VERKIEZINGEN 

Voor het Provinciaal Bestuur Vlaams-Brabant & Brussel zijn 
● Ann De Wit (DDAT) : uittredend en herkozen ; 
● Wim Stevens (SCZ) : uittredend en herkozen ; 
● Sabrina Silverans (SCSG) : uittredend en herkozen ; 
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● Sylvia Kestens (STT) stelt zich niet herkiesbaar en de vervangende kandidaat Pascal Caroyer             
(STT) is verkozen  

in eenparigheid door deze vergadering. 
Voor het sportbestuur Open Water : 
● Jan Coquyt (LOR) uittredend en opnieuw voorgedragen aan de VZF 
in eenparigheid door deze vergadering. 
 

8. EVALUATIE CVB  
Overlopen van de uitgezette krijtlijnen en wijzigingen voor het seizoen 2017-2018 waarbij enkele             
bijsturingen werden uitgevoerd.  Dit resulteerde in meer vrijheid voor inrichter. 
Het is toegelaten om clubs van buiten de provincie toe te laten indien dit niet ten koste is van de clubs                     
van onze provincie, deze prioriteit geldt tot de uiterste inschrijfdatum.  
Eventuele verder opmerkingen en verfijningen zijn nog steeds welkom bij het Provinciaal Bestuur. 

 
9. LIVE RESULTATEN 

Uitslag in bijna-realtime beschikbaar stellen aan alle deelnemers, trainers, ouders via web browser:             
(http://www.swimrankings.net ) of via app SplashMe aan een eenmalige downloadkost van +/- 1 €              
(voor Google en Apple)  
De enige vereiste is internet toegang in zwembad vanaf de wedstrijdcomputer. Dit kan via smartphone               
of zwembad-WiFi, het volume gedraagt slechts enkele MBytes en blijft beperkt. Het programma             
Meet-Manager doet al de rest automatisch. Een handleiding is beschikbaar op onze webpagina. 
Het is niet verplicht te gebruiken maar het vernieuwd voorprogramma zal een vakje bevatten met “live                
resultaten beschikbaar” . Vermeld het beschikbaar zijn van live resultaten ook op de geprinte              
programma’s. 
 

10. DEELNAMEVOORWAARDEN PK 
Voor het PK 201 8 werd het reglement aangepast: 

● Minder strenge deelnamevoorwaarden maar het uitgangspunten (polyvalentie bij de 11-14          
jarige zwemmers bevorderen en het aantal blessures proberen te beperken) werden niet uit het              
oog verloren.  

● De limieten voor 11-14 jarigen niet baseren op wereldwijde Rudolph punten doch op de tijden               
gerealiseerd door de zwemmers van Vlaams-Brabant. We leggen de limiettijd zo dat 40% van              
de tijden sneller zijn.  

Uit de vergadering komen opmerkingen over de vorige editie, de extra kosten die deze de               
deelnamevoorwaarden meebrachten (het aantal werd in de nieuwe deelnamevoorstellen gehalveerd)          
en het feit dat sommige goede zwemmers werden uitgesloten van het PK. De limieten zelf worden als                 
aanvaardbaar beschouwd. De deelnamevoorwaarden kunnen ook op andere wedstrijden dan CVB           
wedstrijden gezwommen worden. De CVB wedstrijden zelf geven meer dan voldoende           
mogelijkheden. Daarom zijn de CVB wedstrijden nu –in tegenstelling tot het B-circuit voorheen – ook               
open voor A-zwemmers.  
Uit de vergadering komt ook een voorstel om het gehele PK te herzien. Om terug volle tribunes en                  
een attractief evenement te worden zou het PK hervormd moeten worden. Het valt dan te bezien of                 
deelnamevoorwaarden hier ook een plaats in hebben. Als er input komt vanwege de trainerscommissie              
van onze provincie dan zal het bestuur daar graag rekening mee houden. De trainerscommissie kan               
steeds het standpunt voor de trainers komen verdedigen en eventueel feedback geven tot bijsturing. 

 
11. CVB WEDSTRIJD IN 50M BAD 

In 2018 zal opnieuw een CVB wedstrijd in 50m bad georganiseerd worden in het zwembad van Sint                 
Pieters Woluwe op 4 november 2018. Dit zal opnieuw in handen zijn van SCZ en DDAT, dezelfde                 
clubs die vorige editie organiseerden. De vergadering vindt het inschrijvingsgeld / startgeld van 7              
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euro per start aan de hoge kant en dit is echter noodzakelijk wanneer we ongeveer 1000 starten                 
rekenen en de kosten voor zwembad infrastructuur en elektronica willen dekken. Vorig jaar waren er               
geen subsidies van de gemeente of  het Brussels Gewest.  
Daarnaast wordt er ook onderhandeld met het zwembad van Molenbeek om in 2019 één dag wedstrijd                
te kunnen inplannen. De modaliteiten voor de organisatie zijn dezelfde als voor Sint-Pieters-Woluwe.             
Kandidaturen voor organiserende clubs kunnen nog tot 28 februari 2018.  
 

12.  HERVORMING TAK PRAKTIJKEXAMENS 
De VZF wenst een uniform systeem over alle provincies en daarom kan een examinator geen andere 
taken uitvoeren. Daarom zal er naast KR en ZR, een examen-KR aanwezig zijn op wedstrijd en deze 
examen-KR mag maximaal 3 tak-examens afnemen. 
In kalender website staan de wedstrijden waarop een examen-KR aanwezig is en de 3 mogelijke               
posities (al dan niet reeds ingevuld). De inschrijving of aanvraag gebeurt via de organiserende club               
met een copy aan de betrokken examen-KR, waarna de naam van de kandidaat op de website zal                 
gepubliceerd worden. 

 
13. VLAREM 

Het bestuur wacht op de publicatie van de nieuwe VLAREM regels waarin een uitzondering voor               
zwemwedstrijden zou opgenomen zijn. De reglementen van de lokale brandweer blijven echter van             
kracht. (nooduitgangen enz …)  

 
14. OPEN WATER 

Jan geeft een warm pleidooi ter promotie van de open water competities. Hij nodigt de clubs uit op                  
tijdens de ‘stille’ zomerperiode de zwemmers ook eens de kans te geven aan een open water wedstrijd                 
(kan in een ‘jogging’ van 5km of langer) deel te nemen.  

 
15. INTERPELLATIES 

Er werden dit jaar geen interpellaties ontvangen. 
 
16. RONDVRAAG 

Door AEGIR/BEST : De club vraagt de andere clubs om argumenten om op de vernieuwde Warande                
site in Diest ook een 50m bad te laten bouwen. 
Door SCZ : Het zwembad in Zaventem is technisch gesloten voor een periode. De club bedankt voor                 
de aangeboden hulp maar vraagt of er een pool van beschikbaar zwemwater zou opgesteld kunnen               
worden om dit soort situaties het hoofd te kunnen bieden. De vergadering verkiest om te blijven bij                 
ad-hoc oplossingen maar veel clubs herkennen dit probleem . 
Door WLW : De club kon Team & Meet Manager op een server installeren. Indien er interesse is van                   
andere clubs kan een info- en opleidingssessie worden ingericht. De WLW zullen een vraag              
rondsturen. Er blijkt weinig interesse voor een algemene opleiding Team Manager en meet Manager              
gezien de handleiding volledig en gebruiksvriendelijk is. 

 
17. HULDIGING VERDIENSTELIJKE ZWEMMERS 

Onze verdienstelijke zwemmers in 2017 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van een             
provinciaal record of het behalen van een Haai. Dit jaar voorzagen we een premie voor zwemmers die                 
geselecteerd werden voor EK/WK en een Belgisch (jeugd) record zwommen. De lijst met de              
verdienstelijke zwemmers werd vooraf aan de clubs bezorgd met verzoek opmerkingen voorafgaand            
aan de vergadering te melden. 
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18. SLOTWOORD DOOR DE VOORZITTER VAN HET PROVINCIAAL BESTUUR 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan de vergadering. De slides van de               
presentatie zijn beschikbaar op de website. 

 
De voorzitter iedereen een behouden thuiskomst en sluit de vergadering. 
 
De verslaggever  
P. Dom 
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