
Fortis : BE85 0015 2032 0406 www.pbz-vlb.be info@pbz-vlb.be 

 
 Secretariaat: Pascal Dom 
   Neerstraat 1B 1700 Sint Martens Bodegem 
     0477/47.65.70 

    pdom@pbz-vlb.be 
 

 
 

NOTULEN JAARVERGADERING 2 FEBRUARI 2019  
TE HEVERLEE 

 
 

Aanwezig voor het Bestuur: W. Stevens, A. De Wit,  N. Ricquier, S. Silverans, P Lemaire,  
P. Caroyer,  P. Dom 
Uitgenodigd : J. Cocquyt 
Vertegenwoordigde clubs (23 +2) : AART (volmacht)  AEGIR, ATLZ, BEST, DDAT, DIZV, KAZS, KLSVZ, 
KVZP, Laqua, LOR, SCH, SCSG, SCWR (volmacht -ontvangen), SPL-BR, SCZ, STT, STZ, TZ, WIOS, 
WLW, ZCK, ZCT, ZIOS, ZORO 
Afwezige (2) clubs : SCHAR, ZGG 
 
 
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter. 
 

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. In 
het bijzonder wordt een nieuwe club in onze provincie (Splash-Brussel) verwelkomd.  

 
4. DE NOTULEN JAARVERGADERING VAN 3 FEBRUARI 2018 worden eenparig goedgekeurd. 

 
5. FINANCIEEL VERSLAG EN BEGROTING: 

• Sabrina overloopt de voornaamste posten op de jaarrekening (resultatenrekening + balans) 2018 
en geeft ook toelichting bij de begroting voor 2019 

• Het financieel verslag van 2018 wordt eenparig goedgekeurd. 

• Goedkeuring begroting 2019 
 

6. OVERZICHT van het voorbije jaar en doelstellingen 2019 PB Zwemmen Vlaams Brabant & Brussel 

• CVB-seizoen 2018-2019 

• PK 2019 met dezelfde deelnamevoorwaarden en limieten als PK2018 

• Verloop en organisatie Provinciaal kampioenschap (toekomst van de Lange Afstand) en 
Organisatie wedstrijd 50m-bad 

• De TAK opleidingen zijn gepland in februari (zie kalender website). De voorzitter doet ook een 
oproep naar kandidaten kamprechters.  

• Provinciaal Bestuur was slachtoffer oplichting:  “CEO-fraude”: mail zogezegd van voorzitter aan 
penningmeester met vraag te betalen. Oplichter reeds maanden ongestoord actief in 
Vlaanderen, Nederland en Zweden. De clubs worden gevraagd om extra aandacht te geven aan 
dit soort mails. 
 

7. INTERPELLATIES 

• (SCZ) Hoe kan het provinciaal bestuur helpen om te lobbyen voor meer zwembaden in Vl-
Brabant? Hofstade is nu ook definitief dicht, nochtans een zwembad van sport.Vlaanderen. 
 
De VZF zal de clubs steunen in hun lobbywerk naar de respectievelijke gemeentelijke 
(sport)diensten. Het verleden heeft echter uitgewezen dat dit weinig impact heeft. Toch wordt 
verder aangeraden om te onderhandelen met de gemeentes bij de bouw of renovatie van 
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nieuwe zwembaden. Het is belangrijk om de behoeftes van de clubs te vrijwaren bij de bouwheer 
en/of eigenaar, in het bijzonder bij Prive-publieke-samenwerkingen PPS. De vergadering merkt 
op dat in sommige zwembaden (zoals Halle van SportOase) er geen tribune voorizen is en een 6 
banen-bad dagdagelijks op 8 banen wordt getrokken. 
 

• (SCSG) de toepassing van de sportreglementen op 9 en 10 –jarigen (voorheen “eendjes”) en 
misschien zelfs 11-12 jarigen (benjamins). 

 
De vergadering merkt op dat een alternatief bestaat voor de jongste zwemmers in de vorm van 
PACO wedstrijden. Ook de jurering bij ‘synchro’/ artistiek zwemmen, is ook eenvormig voor de 
kleinste zwemmers.  
De vergadering bevestigt dat het belangrijk is om een gelijke jurering te garanderen, zeker 
tussen de provincies van VZF. Het provinciaal bestuur zal aandringen bij zowel de VZF (via de 
sport commissie) en het interprovinciaal overleg om eenvormigheid te benadrukken.  
Een voorstel om te vragen om de reglementen aan te passen door gebruik te maken van 
“warnings”/gele kaart zoals blijkbaar in Frankrijk, wordt door de meerderheid ( 13 tegen – 8 voor 
– 3 onthoudingen) verworpen. 
   

• (SCSG) Vragen bij de organisatie van de wedstrijd in het zwembad van Molenbeek CVB Vlaams 
Brabant. 
 
De opkomst van Vlaams Brabant bij deze wedstrijd was beperkt. Dit is een gevolg van het feit 
dat deze wedstrijd de eerste keer op de kalender stond (sommige clubs hebben tradities met 
Seraing en/of Sprint Cup Aalst ; die op dezelfde dag vielen). Maar ook de relatief hoge 
stargelden (6 euro voor Molenbeek en 7 euro voor Woluwe) werd als reden besproken. Om deze 
wedstrijden zonder verlies te kunnen organiseren zijn ongeveer 1000 starten nodig per dag aan 
deze prijzen. Uiteraard worden de 50m bad wedstrijden geëvalueerd en verbeteringen worden 
ter hart genomen.  
 

8. RONDVRAAG 

• (WLW) Een opmerking in verband met de vervroegen (met 30 min) van de startuur van de 
Flanders Swimming Cup werd door heel wat deelnemers als storend ervaren. 
 
Dit was ook een gevolg van de TV-uitzendingen waardoor het programma werd aangepast. Het 
vervroegen is in ieder geval een uitzondering en zal normaliter vermeden worden. De 
vergadering erkent dat dit problemen gaf voor veel zwemmers (vroeger opstaan). 

 
9. HULDIGING verdienstelijke atleten 

 
10. SLOTWOORD door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur. 

 
 

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