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Notulen Bestuursvergadering
Vergadering 

Aanwezig: A. De Wit, J. Jacobs, K. Moens, 
Uitgenodigd: L. Ulenaers, M. Demeester
Afwezig met kennisgeving: M. Van de Voorde (U)
Afwezig zonder kennisgeving: G. Claes (U),
 
  
Vergadering onder voorzitterschap van Karel Moens (voorzitter)
 
 
 
1. Swimgate.net 

� Diederik Delen komt, op zijn vraag,
Topswim, die de huidige Topswim zou moeten vervangen vanaf januari 2010.

� Bedoeling is dat de modules leden en sportsecretariaat volledig via de 
wedstrijden blijft in de lokale topswim.

� We onthalen het concept enthousiast en geloven erin dat deze manier de toekomst is. We uiten wel 
onze zware bedenkingen bij het financieel kostenplaatje voor de clubs: 1 euro per lid per maa

 
 
2. Notulen vorige vergadering 

� De notulen van de vergadering van 
 
 
3. Secretariaat 

� Briefwisseling: 
� 02/09 – E-mail van VZF met notulen van VSB Synchroonzwemmen dd. 08/04

VZF met uitnodiging voor startvergadering Stichting Vlaamse Schoolsport in Sportoase Leuven 
op 9 september  => Wij nemen daar niet aan deel.

� 04/09 – E-mail van VZF met notulen van VSB Waterpolo dd. 08/06
� 07/09 – Mailing van KBZB met info over BK Korte Baan op 14
� 07/09 – E-mail van PBZ Antwerpen met bevestiging dat het nationaal 

interdistrictenkampioenschap zal doorgaan op zaterdag 28 november 2009 te Antwerpen
� 11/09 – E-mail van VZF met uitnodiging voor SPLASH

provinciale besturen.  => Felix woont de vergadering op 14/10 bij in het provinciehuis in Leuven
� 13/09 – E-mail van DIZV, zij laten weten dat hun B

wegens werken in het zwembad
� 14/09 – E-mail van VZF met notulen van Raad v
� 14/09 – E-mail van VZF met notulen van VSB Synchroonzwemmen dd. 30/06 en VSB 

Zwemmen dd. 24/06 
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K. Moens, V. Matheussen, F. Mordijck,  W. Stevens
M. Demeester 

M. Van de Voorde (U) 
G. Claes (U), I. Stuyck (U). 

Vergadering onder voorzitterschap van Karel Moens (voorzitter) 

, op zijn vraag, Swimgate voorstellen, een samenwer
die de huidige Topswim zou moeten vervangen vanaf januari 2010.

Bedoeling is dat de modules leden en sportsecretariaat volledig via de website gebeuren, module 
wedstrijden blijft in de lokale topswim. 
We onthalen het concept enthousiast en geloven erin dat deze manier de toekomst is. We uiten wel 
onze zware bedenkingen bij het financieel kostenplaatje voor de clubs: 1 euro per lid per maa

De notulen van de vergadering van 1 september 2009 worden eenparig goedgekeurd.

mail van VZF met notulen van VSB Synchroonzwemmen dd. 08/04
voor startvergadering Stichting Vlaamse Schoolsport in Sportoase Leuven 
ij nemen daar niet aan deel. 

mail van VZF met notulen van VSB Waterpolo dd. 08/06 
Mailing van KBZB met info over BK Korte Baan op 14-15/11/2009 te

mail van PBZ Antwerpen met bevestiging dat het nationaal 
interdistrictenkampioenschap zal doorgaan op zaterdag 28 november 2009 te Antwerpen

mail van VZF met uitnodiging voor SPLASH-forum voor de SPLASH
le besturen.  => Felix woont de vergadering op 14/10 bij in het provinciehuis in Leuven

mail van DIZV, zij laten weten dat hun B-Circuit van 29/11 niet zal kunnen doorgaan 
wegens werken in het zwembad 

mail van VZF met notulen van Raad van Bestuur dd. 10/06 
mail van VZF met notulen van VSB Synchroonzwemmen dd. 30/06 en VSB 

info@pbz-vlb.be 
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W. Stevens, T. Van Dijck 

Swimgate voorstellen, een samenwerking tussen Swimbase en 
die de huidige Topswim zou moeten vervangen vanaf januari 2010. 

website gebeuren, module 

We onthalen het concept enthousiast en geloven erin dat deze manier de toekomst is. We uiten wel 
onze zware bedenkingen bij het financieel kostenplaatje voor de clubs: 1 euro per lid per maand… 

worden eenparig goedgekeurd.  

mail van VZF met notulen van VSB Synchroonzwemmen dd. 08/0410/07 – E-mail van 
voor startvergadering Stichting Vlaamse Schoolsport in Sportoase Leuven 

15/11/2009 te Wachtebeke 
mail van PBZ Antwerpen met bevestiging dat het nationaal 

interdistrictenkampioenschap zal doorgaan op zaterdag 28 november 2009 te Antwerpen 
forum voor de SPLASH-clubs en de 

le besturen.  => Felix woont de vergadering op 14/10 bij in het provinciehuis in Leuven 
Circuit van 29/11 niet zal kunnen doorgaan 

 
mail van VZF met notulen van VSB Synchroonzwemmen dd. 30/06 en VSB 
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� 15/09 – Mailing van KBZB met belangrijke info over BK Korte Baan op 14-15/11/2009 te 
Wachtebeke: er zal toegekeken worden dat badpakken uit 100% polyurethaan niet gebruikt 
worden en dat er maar één badpak wordt gedragen 

� 17/09 – E-mail van VZF met bevestiging van coöptatie van Veerle Schreurs als lid van het 
provinciaal bestuur 

� 17/09 – E-mail van VZF met mededeling dat ze haar huishoudelijk reglement zal aanpassen 
zodat de provinciale voorzitter en secretaris niet langer rechtstreeks verkiesbaar zijn 

� 22/09 – E-mail van VZF met mededeling dat ze hun Algemene Vergadering zullen organiseren 
op zaterdagvoormiddag 20 maart 2010 in De Pinte 

� 24/09 – E-mail van ZO.   Zij hebben een nieuwe sportsecretaris: Xandra De Laat, Jezus-
Eiksesteenweg 123 te 1560 Hoeilaart    Tel.: 0486 23 68 34    xandra.de.laat@skynet.be 

� 24/09 – E-mail van STT.  Zij hebben ook een nieuwe sportsecretaris: Sylvia Kestens, 
Heideblokstraat 13 te 3380 Bunsbeek    Tel: 016 77 13 08         kbc10200@skynet.be 

� 25/09 – Mailing van KBZB met kalender van nationale kampioenschappen en internationale 
competities en de selectiecriteria voor EK Budapest 2010 en EK junioren Helsinki 2010 

� 26/09 – E-mail van LSVZ, zij vragen een bijkomende wedstrijd op de kalender van 2010: een B-
Circuit op 24/01/2010. Dit werd goedgekeurd 

� 29/09 – E-mail van KVZP, zij laten weten dat de vergaderzaal van het cafetaria van het 
zwembad in Vilvoorde gratis ter beschikking kan gesteld worden als vergaderinglokaal, in 
vervanging van recreatieoord Schoonhoven in Aarschot 

� 30/09 – E-mail van VZF met notulen van VSB Open Water dd. 26/09 
� 01/10 - E-mail van SCZ, zij vragen een bijkomende open wedstrijd op de kalender van 2010: 

31/01/2010. Dit wordt goedgekeurd. 
� 01/10 – E-mail van PBZ Antwerpen met het reglement voor het nationaal 

interdistrictenkampioenschap van 28/11 te Antwerpen: inzwemmen om 13u15, wedstrijd 14u15.  
=>  De bus werd vastgelegd, we voorzien opnieuw een opstapplaats aan de AC in Leuven 
(richting Brussel, verzamelen 11u00, vertrek 11u20) en Eurovolleycenter in Vilvoorde 
(Beneluxlaan 22, verzamelen 11u45, vertrek 12u00). 

� 04/10 – E-mail van STT met vraag of ook eigen A-zwemmers mogen deelnemen aan de 
aflossingswedstrijden op een B-circuit.  =>  Overeenkomstig het reglement van het B-Circuit 
staan deze wedstrijden enkel open voor B-zwemmers. 

� 04/10 – BEST vraagt om z’n wedstrijd van 28/02 te mogen verplaatsen naar 31/01 wegens 
onbeschikbaarheid van het zwembad. SCZ had dan ook al een (open) wedstrijd gepland. Na 
overleg met SCZ, wordt er besloten dat BEST z’n B-Circuit doorgaat op 31/01 en SCZ z’n open 
wedstrijd op 28/02. 

 
 

4. Sportsecretariaat 
� Ontvangen voorprogramma’s: 

Club Datum Omschrijving Inzwemen 
ZO 22/11/2009 ZO - DIANA CUP 13u00 

SCZ 22/11/2009 Aanpassing van het programma 13u00 

ZCT 20/12/2009 ZCT - Kerstprijs 9u00 

ZCT 20/12/2009 ZCT - Kerstprijs 13u00 

LSVZ 11/11/2009 LSVZ - 400 meter 8u00 

BEST 27/12/2009 BEST - Laatste Kans 17u00 

 
� Ontvangen uitslagen: 

Club Datum Omschrijving Wijze 
ZCK 4/08/2009 Wedstrijd te Sint-Niklaas Topswim-email 

LSVZ 27/09/2009 Wedstrijd te Landen Topswim-email 

BEST 3/10/2009 Wedstrijd te Herentals Topswim-email 

DDAT 4/10/2009 Wedstrijd te Ternat Topswim-email 
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� Volgende zwemmers verbeteren een loodsvisje: 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 
CHRISTIAENS GILLES LSVZ /144/94 100m vrij 1.00.40  27/09/2009 

 
� Volgende zwemmers verbeterden een haai:  

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 
MOREAU WENDY SCSG /362/98 200m school 3.14.07 04/10/2009 

GOEMANS KEREN ZCK  /166/94 50m vrij 0.26.45 04/08/2009 

 
Wij wensen de zwemmers en trainers van harte proficiat met de behaalde resultaten. 
 

 
5. Financieel verslag 

� Het financieel verslag wordt overlopen en goedgekeurd. 
 
 
6. B-circuit 

� Aangezien alle zwemmers begin januari 2010 opnieuw B-zwemmer zijn en er dus veel zwemmers 
verwacht worden, zullen er in de twee eerste B-circuitwedstrijden (DiZV en ZCT, beiden op 10 
januari) slechts twee starten per zwemmer toegelaten zijn in plaats van drie. 

 
 
8.  Varia 
 

� Het provinciaal bestuur  organiseert een opleiding Topswim in twee sessies (op 24 oktober en 14 
november 2009).  Na het volgen van de opleiding is men in staat om een B-wedstrijd in zijn totaliteit 
te organiseren.  Alle info vind je op de website.   

� Felix vraagt of de VZF het PK wil devalueren.  Martin zegt dat dit zeker niet het geval is. 
� Het lastenboek in verband met het PK wordt opgemaakt door Felix. 

 
 
7. Regeling van de werkzaamheden 

� Cursus TAK gaat door op dinsdag 13 oktober 2009 om 19u30, herhaling en examen op dinsdag 27 
oktober om 19u30, telkens in het Parochiaal Centrum Sint-Jozef, Topmolen 81 te Londerzeel. 

� Opleiding TopSwim op zaterdag 24/10 van 9u00 tot 12u00, onthaal vanaf 8u30 in het Parochiaal 
Centrum Sint-Jozef, Topmolen 81 te Londerzeel. 

� De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op dinsdag 3 november 2009 om 20u00 in het 
Parochiaal Centrum te Londerzeel Sint-Jozef, Topmolen 81. 

� Volgende vergaderingen: 01/12. 
 
 
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 
De verslaggever 
 
Ann De Wit 


