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               Notulen Bestuursvergadering 
Vergadering van 8 mei 2018 

 
 
 

Aanwezig: A. De Wit, N. Ricquier, P. Dom, S. Silverans, W. Stevens, V. Matheussen, P Lemaire 
Uitgenodigd: R. Van den Broeck (U), PJ. Vangerven 
Afwezig met kennisgeving: P. Caroyer,  
Afwezig: B. Forsyth (U) , J. Cocquyt (U) 
 
 
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter. 

 
 

1.   Notulen vorige vergadering 
▪    De notulen van de vergadering van 3 april  2018 worden overlopen en goedgekeurd. 

    
2.   Leden van de vergadering 

▪ De voorzitter verwelkomt Pieter-Jan als vertegenwoordiger van de VZF in onze vergadering. 
Pieter-Jan zal indien mogelijk de vergadering van dit bestuur blijven volgen als verbinding met de 
raad van bestuur van de VZF. Hij geeft een overzicht van de publieke activiteiten van de RvB VZF 
de voorbije weken. 

▪ De voorzitter bedankt Veerle voor al het geleverde werk in on bestuur en verwelkomt Peter die 
eveneens de taken van Veerle in dit bestuur zal overnemen.  

 
3.   Secretariaat 

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

4/04 Van VZF  Aanpassingen/Interpretaties Sportreglementen Zwemmen  

 

5/04 

Van VZF  Overlegmoment PACO – uitnodiging op website 
www.pbz-vlb.be/zwemmen-59/300-vergadering-paco-2-0  

15/05 

20/04 

Van VZF Nieuwsflash Nummer 6 
Marijke Neefs (LAQUA) trad toe tot de Vlaamse Sportcommissie 
Synchro 

 

23/04 

Van VZF  Notulen van de Algemene Vergadering 24 maart 2018 

 

24/04 

Van VZF  Swim Conference 2 juni 2018 
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01/05 

Van LAQUA  
(Annemieke Pletsers) 

Vraag lastenboek voor organisatie van het PK 2018 

3/06 

16/03 

Van TZ  

(Marijke Binst) 
Nieuw bestuur start, onder volgende samenstelling: 

• Voorzitter: Vincent Lejeune 

• Ondervoorzitter: Bart Lauwers 

• Secretaris: Marijke Binst 

• Bestuurslid: Steven Leemans 

• Sportsecretaris : Ilonka Van Sweevelt 

• Maggy Hoebrechts als penningmeester  
Contactlijsten aan te passen: sportsecretaris@tiensezwemmers.be 

16/03 

04/05 

Van VZF  Coöptatie Peter LEMAIRE (vervanging Veerle)  werd op 3/05 door RvB 
VZF bekrachtigd. 

17/03 

 

  

 

 
 
4.   Sportsecretariaat  
De rapportage met betrekking tot de wedstrijden van de afgelopen maand is niet mogelijk. De resultaten 
van een aantal grotere wedstrijden in april zorgden voor een overschrijding van een aantal limieten in de 
database van de provincie, dit betekent dat de data in de rapporten van de provincie nog staat op de stand 
van midden april. Het probleem wordt zo snel mogelijk verholpen. 

▪ De vergadering bespreekt een voorstel tot uniforme verdeling van de lasten en de lusten bij het 
inrichten van een wedstrijd mede georganiseerd door het Provinciaal Bestuur.  
De regels 100% gelijktrekken lukt niet.  De situaties zijn immers verschillend De kleine aanpassingen 
zijn de vinden op 
www.pbz-vlb.be/upload/download/Voorwaarden_inrichten_grote_wedstrijd.pdf    
Voor de 50m-bad wedstrijden CVB  zullen we niet langer certificaten uitdelen doch echte medailles 
(mooier dan die op een doorsnee CVB doch minder mooi dan deze van het PK)  
Het lastenboek voor het provinciaal kampioenschap werd ook hieraan aangepast:  
www.pbz-vlb.be/upload/pk/2018/2018_pk_lastenboek.pdf  

▪ Voor de Provinciale Kampioen lange afstand  wordt het nieuwe voorstel voor Woluwe 50mCVB:  
Dagdeel 1 : 7:00: inzwemmen +  8:00 - 12:00: gewone cup wedstrijd  
Dagdeel 2 : 12:00: inzwemmen lange afstand  + 12:45 - 14:45: lange afstand wedstrijd gezwommen 
in 8 banen, 1 zwemmer per baan 

3 reeksen dames 800 meter = 45 minuten  
3 reeksen heren 1500 meter = 75 minuten  
Leeftijdscategorieën: 11-12, 13-14, 15-16, 17 en ouder (dus 4 categorieën)  

Dagdeel 3: 14:45: inzwemmen cup wedstrijd  +15:30 - 20:00: gewone cup wedstrijd  
▪ Het opstellen van de kalender 2018-2019 verloopt vlot en eind mei zal de kalender definitief worden 

na bevestiging van de VZF. (zie www.pbz-vlb.be/kalender-3/handleiding-kalender  ) 
▪ De vergadering beslist over te stappen naar een jurysysteem dat nauwer aansluit met dat van de 

andere provincies. Kamprechter neemt meer de rol op van Voorzitter.  Langs beide zijden van het 
zwembad wandelt een ZR.  Hij/zij heeft TAK-kwalificatie.  Jurering langs beide zijden is bijgevolg 
evenwaardig. De TAK-ers krijgen dus een nieuwe rol op wedstrijd: taak van zwemrechter.  Zij zijn 
hiervoor opgeleid en bevoegd. (zie www.pbz-vlb.be/64-zwemmen/299-nieuwe-taken-voor-de-tak-
ers-op-wedstrijd )  

 
5.  Varia 
▪ De verzekeringsprocedure bij wedstrijden wordt naar aanleiding van een recent voorval nog eens 

doorgenomen. De eigen club is verantwoordelijk voor het indienen van het dossier bij de VZF 
(Arena) voor zwemmers, trainers, afgevaardigden en officials. Voor de (betalende) bezoekers zal het 
de organiserende club of de plaats (zwembad) wiens verzekering zal tussenkomen.  

▪ Op vraag van WLW komt er een extra sessie rond Meet en Team Manager op 23 mei. Een apparte 
sessie rond hoe de programma’s ook op een cloud server geïnstalleerd kunnen worden volgt later.  
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▪ De vergadering neemt kennis van de verordening rond privacy (GDPR). De clubs kunnen gebruik 
maken van een checklist in het programma ASSIST. De provincie zal verder bekijken of naast de 
privacy verklaring van de VZF extra taken nodig zijn. 

 

6.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ Volgende vergadering: op 5 juni 2018 om 19.30u in het zaaltje van Brasserie De Oude 

            Kantien, Kantineplein 3 te Heverlee.   
 
7.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

6/03 Verder afstemmen met zwembad Molenbeek Wim Juni 

19/03 Verzekeringspolis ARENA Woluwe / Molenbeek  Wim  

6/03 Grotere sponsors te benaderen voor de CVB wedstrijden Pascal C  

08/05 Verhelpen problemen database tijden provincie Nico  

    

 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
De verslaggever, 
 
Pascal Dom 
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