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Dhr. Vanerom Robert heette iedereen welkom, opende de vergadering en gaf een kort overzicht van de
agendapunten.
Burgerlijke aansprakelijkheid bij provinciale wedstrijden en organisaties:
Antwerpen vraagt duidelijkheid i.v.m. de aansprakelijkheid van de provinciale federaties bij
hun organisaties. Zij stelden de vraag reeds aan de Vlaamse Zwemfederatie en kregen
voorlopig geen duidelijk antwoord. Het kan niet zijn de wij, na verbod enkele jaren geleden
vanuit de federatie om een zelfstandige vzw te zijn, nu het risico lopen om bij een ongeval door
Arena beschouwt te worden als een feitelijke vereniging.
Antwerpen zal aan de Vlaamse Zwemfederatie een brief sturen met de vraag om ons
hieromtrent, schriftelijk, duidelijkheid te verschaffen.
Inter-districten:
- De na de wedstrijd ter beschikking gestelde puntenrangschikkingen waren foutief. Bij
controle eindigde Limburg zowel bij de “dames” als “algemeen” op de vierde i.p.v. de zesde
plaats.
- West – Vlaanderen deelde mee niet meer te zullen deelnemen aan deze jaarlijkse ontmoeting.
- Vlaams – Brabant zal een vergadering bijeenroepen ten einde om samen met de Franstalige
provincies de eerstvolgende organisatiedata af te spreken.
Provinciale selecties / Wijziging huishoudelijk reglement Vlaamse Zwemfederatie:

Oost – Vlaanderen deed melding van moeilijkheden bij de selectie van hun ploeg voor het
Inter-districten zwemfeest dit jaar. In het verleden stond als “Bijzondere bevoegdheid” van de
provinciale besturen vermeld in het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Zwemfederatie
“Het samenstellen van selecties voor een provinciale ploeg” en werd de mogelijkheid open
gelaten om boetes op te leggen. Beide items zijn in de nieuwe versie verdwenen waardoor clubs
zich niet meer verplicht voelen om hun zwemmers ter beschikking te stellen.
De vraag van Oost – Vlaanderen is dat deze clausules terug in het huishoudelijk reglement
zouden worden opgenomen.
Swimgate:
Vlaams - Brabant stelt zich vragen bij de beperkte informatie die op dit ogenblik ter
beschikking van de clubs is. Op 26 november verscheen er op de website van de Vlaamse
Zwemfederatie een klein berichtje met de melding dat Swimgate vanaf september 2010
TopSwim zal vervangen en enkele dagen later verscheen de lijst met de verschuldigde
bijdragen van de clubs aan de Vlaamse Zwemfederatie voor 2010 met onderaan het prijskaartje
van deze beslissing.
Graag meer informatie betreffende deze wijziging ten einde iedereen die zal moeten werken
met het nieuwe programma ook zou kunnen opgeleid te worden.
Uitwisseling provinciale zwemkalenders:
Antwerpen en Limburg stelden als laatste hun zwemkalenders 2010 ter beschikking.
Zwemkalender Vlaamse Zwemfederatie:
Oost – Vlaanderen en Antwerpen deden melding van problemen die zich stellen bij clubs met
het organiseren van hun “traditionele” wedstrijden (vaste datum) vanaf september 2010. Door
het creëren van “beschermde” wedstrijden dienen meerdere clubs nu noodgedwongen uit te
kijken naar een andere organisatiedatum wat voor problemen zorgt.
Tijdens de vergadering op 16 januari van de “Werkgroep Competitie” zal dit zeker aan bod
komen.
Synergie tussen provinciale besturen en de Vlaamse Zwemfederatie:
Communicatie van Vlaamse Zwemfederatie naar de provinciale besturen en omgekeerd zou
beter moeten. In de toekomst zal een uitnodiging voor het interprovinciaal beraad rechtstreeks
naar de Vlaamse Zwemfederatie gestuurd worden i.p.v. aan hun provinciale mandatarissen.
Organisatie provinciale zwemkampioenschappen:
De door de “Werkgroep Competitie” vastgelegde data schijnen enkel in Limburg voor
problemen te zorgen. Op de vraag aan de Limburgse zwembaduitbaters, via de clubs, om hun
bad gedurende een zaterdagnamiddag of een ganse zondag ter beschikking te stellen, tijdens de
maand oktober, kregen we alleen van het stedelijk zwembad te Hasselt het zwembad ter
beschikking gedurende één ganse zondag. Gelet op deze situatie zijn ze verplicht om af te zien
van het organiseren van provinciale zwemkampioenschappen.
Ter verduidelijking van de Limburgse situatie:
- Limburg telt 16 aangesloten zwemclubs actief in 13 zwembaden
- 11 van de 16 clubs zijn”zwem” competitieclubs

- 2 van de 11 clubs hebben enkel een 16 of 20 m bad met 4 banen ter beschikking
- 4 van overige 9 clubs beschikken over een 25 m met 5 banen al dan niet met
startblokken
- 4 van de overige 5 clubs beschikken over een 25 m bad met 6 banen
- 1 club beschikt over een 50 m bad met 8 banen.
Aanrekenen startgelden bij provinciale zwemkampioenschappen door de Vlaamse Zwemfederatie aan
provinciale besturen:
Vlaams - Brabant vraagt om aan de Vlaamse Zwemfederatie te vragen het innen van deze
startgelden stop te zetten voor alle A - kampioenschappen.
Allerlei:
Antwerpen:

Vlaams – Brabant:
Limburg:

Volgende vergadering:

Problemen bij de kamprechters bij het samenstellen van een
wedstrijdjury omwille van een toenemend fenomeen van het niet (of te
weinig) leveren van officials. De later door de Vlaamse Zwemfederatie
opgelegde boete van € 15 schrikt schijnbaar geen enkele club af.
Waarom geen B – wedstrijden toegelaten op de wedstrijddata van de
Belgische zwemkampioenschappen?
Gelet op de moeilijke onderhandelingen met de zwembadbeheerder van
het stedelijk zwembad in Genk zijn ze er op dit ogenblik nog lang niet
zeker van het Zomercriterium te kunnen organiseren.

In Antwerpen op een later vast te leggen plaats en datum.
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