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De heer Rob Molemans, voorzitter PLIM, heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Voorstelling
Iedere aanwezige stelt zichzelf kort voor.
Goedkeuren van vorig verslag 2018
➢ Limburg stelt vast dat er het afgelopen jaar weinig gerealiseerd is van wat er de voorbije jaren op het
IPB besproken wordt. Ze vragen zich af of het dan wel nut heeft om te vergaderen. Wat gaat de VZF
hieraan doen? Heerst dit gevoel ook in de andere provincies?
Ook de andere provincies delen deze mening.
De vertegenwoordiger van de VZF antwoordt hierop dat er een nieuwe stuctuur zal worden
voorgesteld waar er meer duidelijkheid over de toekomst zal gebracht worden. De nieuwe

structuur biedt een insteek naar meer samenwerking. De voorzitter van de VZF wil dit graag
persoonlijk toelichten op 7 december 2019 om 14u in Merelbeke. Deze timing is echter niet
voor elke provincie even gunstig. Ook wordt er gevraagd om vergaderingen wat centraler te
houden (vb. in Antwerpen). De VZF zal na bespreking een nieuw voorstel doen.

➢ Het verslag van 2018 wordt goedgekeurd met uitzondering van volgende opmerkingen:
Tijdens het IPB 2018 in WAREGEM werd het volgende geacteerd n.a.v. het eerste punt op de
dagorde "goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering 2017": Wat betreft de
halvering vanuit de VZF van de subsidies voor de provincies. In het verslag staat vermeld dat
er een evaluatie zal gebeuren door de RvB VZF eind 2018. Is het resultaat van deze evaluatie
al bekend?
❖ De vertegenwoordiger van de VZF laat weten dat er nog geen resultaat bekend is. Ze
leggen het opnieuw voor bij de raad van bestuur.
De kostprijs voor de organisatie van een gelijkaardige wedstrijd loopt hoog op. De provincie
die aan beurt is, organiseert het VZC onder de auspiciën van de VZF. De ondersteuning van de
VZF blijft echter beperkt.
Q (LIM) Kan de VZF overwegen om 1,00 Euro/start aan de organisator te schenken om
onkosten te drukken?

A (VZF) We verwijzen naar de lessons learned van het IPB W-VL
Het antwoord vanuit de VZF hierop is nog steeds onduidelijk. Sponsors haken af , de
kosten lopen op en de financiële ondersteuning van de VZF is onvoldoende.
❖ De vertegenwoordiger van de VZF neemt notie van deze opmerking en zal het
voorleggen aan de raad van bestuur.
De PB zijn allemaal van oordeel dat er veel verwezen wordt naar de vergadering op 7
december en vragen zich af of dit IPB vandaag wel nut heeft. Ze stellen dat wat er besproken
wordt zelden of nooit meegenomen wordt naar de raad van bestuur.
Er is nood aan uniformiteit, duidelijkheid en goede communicatie. De provinciale besturen
wensen meer interactie bij beslissingen.
❖ De vertegenwoordiger van de VZF stelt dat wat zij zeggen geen wet is en dat er steeds
input kan gegeven worden.
Mevrouw Ingrid de Kimpe verontschuldigd zich om 10:45 u. Ze heeft een andere afspraak en verlaat de
vergadering.
Ingestuurde vragen van de Provinciale Besturen
West-Vlaanderen
➢ Het Future team wordt in de toekomst georganiseerd per provincie. Wat is hierin de betrokkenheid
van de provenciale besturen?
De vertegenwoordiger van de VZF stelt dat er in de toekomst per provincie terug een vaste
trainer aangesteld wordt om het futureteam te coachen. Dit zal in voege gaan samen met het
nieuwe sportmodel.
➢ Stand van zaken bevraging clubs i.v.m. mogelijke reorganisatie PACO.
De vertegenwoordiger van de VZF blijft het antwoord schuldig. Ze zijn niet op de hoogte.
Hiervoor moeten ze contact opnemen met Inge Leeten.
➢ Planning tijdstip Vlaams Zomercriterium en aanpassingen wedstrijdreglement.
De vertegenwoordiger van de VSC antwoordt dat er bepaalde gedachtegangen geweest zijn,
maar dat er geen beslissingen genomen zijn. Er zijn aanpassingen uitgevoerd aan het
lastenboek en draaiboek.
De vertegenwoordiger van de VZF bevestigt dat het tijdstip van de organisatie van het ZC
behouden blijft, nl. het 2de weekend van juli.
Alle voorwaarden en info is terug te vinden op de website van de VZF:
https://www.zwemfed.be/nieuws/inschrijvingsvoorwaarden-vlaams-zomercriterium

Vlaams Brabant & Brussel
➢ Vergoedingen en Boetes officials.
Op vorige vergadering(en) werd een overzicht opgesteld en doorgegeven aan de VZF van de
vergoedingen officials die betaald worden per provincie voor de provinciale wedstrijden. Het zou
handig zijn om een soort van richtlijn op te stellen (transportvergoedingen, vrijwilligersvergoeding) en
de te vergoeden officials (Voorzitter/kamprechter, jurysecretaris, starter). Deze richtlijn zou de
deelnames aan wedstrijden die provinciegrens overschrijden moeten verduidelijken. We willen wel
dat de Prov Besturen hun eigen invulling/aanvulling kunnen maken aan deze richtlijn indien gewenst
en zelfs dat clubs vrij zijn hun officials bijkomend te vergoeden voor zover ze dat willen. De Prov Vl
Brabant & Brussel zou het tevens een nuttige oefening vinden om de vergoedingen en boetes te
koppelen. Bijvoorbeeld een starter of jurysecretaris die vergoed wordt zal niet meetellen in de quota
voor zijn club (tenzij de vergoeding niet wordt aanvaard), ook indien voor grotere wedstrijd genre Prov
Kampioenschappen andere juryleden worden vergoed deze ook niet mee te laten tellen als quota voor
de club. De provincie Vlaams Brabant en Brussel zou graag de VZF een advies (liefst gesteund door alle
provinciale besturen) uitbrengen om de boetes voor een tekort aan officials op te trekken. We zouden
ook graag weten of de VZF bij de berekening van de boetes zou kunnen rekening houden met
volgende drie extra punten:
1.De organisatie kan een aanpassing opnemen in het voorprogramma om voldoende officials te
Kunnen hebben. Bijvoorbeeld een wedstrijd met enkel aflossingen heeft officieel geen quota maar om
de wedstrijd te organiseren moet er een ‘formule’ opgesteld worden voor het aanleveren van een
aantal officials per club.
2.Zoals boven beschreven zouden de juryleden ofwel vergoed worden ofwel meetellen in het quota
maar niet beide. Ook dit kan/zou opgenomen moeten worden in het voorprogramma. De minimum
boete moet daarom zeker hoger zijn dan de (dag)vergoeding van een jurylid.
3.Wanneer een kamprechter net voor de wedstrijd via de afgevaardigde beroep wil doen op aanwezige
maar niet opgegeven officials, zouden de clubs die hier positief op reageren (zelfs in overtal) een extra
positieve incentive moeten ontvangen terwijl de flagrant negatieve reacties een extra boete zouden
moeten krijgen.
De vertegenwoordiger van de VSC: het aantal te leveren officials is vastgelegd per reglement.
PB VL BR en BR : op een wedstrijd met alleen aflossingen, is er volgens het reglement geen
verplichting voor het leveren van officials
De vertegenwoordiger van de VSC: de organisatie kan in overleg met de clubs een voorstel
uitwerken i.v.m. het te leveren officials en op deze manier eventueel zwemmers weigeren bij
een tekort aan officials. Er kan echter geen boete opgelegd worden bij het niet leveren van het
afgesproken aantal officials.
De vertegenwoordiger van de VSC: het reglement voorziet dat iedere official met uitzondering
van de kamprechters (en een eventuele voorzitter) meetelt, ongeacht of ze betaald worden of
niet. Km vergoeding is voorzien, er is een maximum vergoeding vastgesteld, maar de
organisatie kan beslissen om een lagere vergoeding te geven. De vergoeding voor de
kamprechter is vrij en niet vastgelegd. De onkosten zijn voor de verschillende clubs anders, er
is geen uniformiteit wat betreft de onkostenvergoeding voor officials.
De boete voor het tekort aan officials is enkele jaren geleden pas aangepast naar het huidige
systeem. Het bedrag optrekken lost het probleem niet op. Het geeft enkel een verplichting tot
het leveren aan officials waardoor er een hoop niet-gemotiveerde mensen naast het bad
staan.
W.VL.: het tekort aan officials is wel een probleem op vele wedstrijden. Dit moeten we
proberen op te vangen. Dit kan misschien door de aantrekkelijkheid van de functie te
verhogen.
VZF: Dit kan een werkpunt voor de VZF zijn. Wat kunnen wij doen om hieraan te helpen?
Vlaams Brabant en Brussel hebben een document opgesteld aangaande de vergoedingen voor
alle officials in hun provincie. Dit zal ter inzage op hun website geplaatst worden.

West- en Oost vlaanderen
➢ Stand van zaken vijfkamp.
Is er nog interesse? Is dit een officiële wedstrijd of eerder een soort Paco? Ligt er al een concreet
voorstel op tafel?
De VZF heeft de organisatie doorgeschoven naar de provincies.
Alle provincies hebben nog interesse, maar wachten het voorstel af.
O.Vl wil samen met W.Vl een concept op papier zetten. Dit gebeurt zo snel mogelijk. De
provincies bevragen zich vervolgens bij de clubs en bezorgen hun antwoord uiterlijk tegen 20
januari 2020 aan O- en W.Vl.
Er wordt aan de provincies gevraagd om een datum voor te stellen (eind maart, begin april).

Vragen ronde van de tafel.
➢ Limburg stelt dat er door de privatisering van de zwembaden nog moeilijk water vast te krijgen is voor
wedstrijden. Kan de VZF een inspanning doen om te onderhandelen?
De vertegenwoordiger van de VZF meldt dat men hier reeds mee bezig is.
Ze willen de zaken mee bepleiten bij de bouw van nieuwe zwembaden. Daarom willen ze
betrokken worden vanaf het moment dat er vooronderzoeken voor het bouwen van een
zwembad gebeuren. De VZF wil samen met de clubs scherp onderhandelen.
Clubs die problemen ondervinden, mogen steeds contact opnemen met de VZF om mee te
onderhandelen.
Misschien is het nuttig om eens op te lijsten wat de pijnpunten en de postieve punten zijn die
de clubs in de verschillende zwembaden/met de verschillende privépartners ondervinden.

Dankwoord van de Dhr. Rob Molemans

