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Notulen regio commissie  
Vergadering van 24 augustus 2021 

 
 
 

Aanwezig: W. Stevens, P. Dom,  A. De Wit,   
Uitgenodigd: R. Van den Broeck (U)   
Afwezig met kennisgeving:  P. Caroyer,  N . Ricquier, S. Silverans 
Afwezig:  
 
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter. 
VZF: opstart van de regiocomités 
 
1. Secretariaat 

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

08/07 VZF  Elke regio wordt verwacht om 2 vertegenwoordigers voor te dragen 
voor de regioraad 
 
Antwoord: Nico en Pascal C als vertegenwoordiger in regioraad 

 

 

 

29/07 

30/06 SCZ Kris Geeroms PK vraag : Wordt er op zaterdagavond ook een dagdeel georganiseerd 

voor vb 16+. Met zelfs een extra dagdeel van +/- 2u, zijn dit ongeveer 

320 starten (conservatieve inschatting) die niet in de voor- of 

namiddag gebeuren door die leeftijdscategoriën 

 

Antwoord  de wedstrijd is een PK  en zou een normaal PK zijn. 

 

 

 

 

05/07 

14/07 VZF  ASSIST De Grote Zomerschoonmaak  

05/08 VZF  Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) heet 

voortaan Netwerk Lokaal Sportbeleid. 

 

 
 
2.   Sportsecretariaat I 
Geen ontvangen voorprogramma’s: 

 

Club Datum Omschrijving Inzwemmen 

    

 
Geen ontvangen uitslagen: 

Club Datum Omschrijving  

    

 
Geen zwemmer behaalde provinciale record: 
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Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum Leeftijd 

      

 
Geen zwemmer behaalde een Belgisch Record: 

 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 

     

 
3. Financieel 

• Steun aan de sport: Sabrina (penningmeester) geeft het overzicht van alle ontvangen dossiers 
"steun aan de sport" (enkel TRUST en deel KAZS ontbreekt nog). 2 clubs zijn volledig in orde met 
alle bewijstukken. De andere clubs moeten we nog enkel betalingsbewijzen ontvangen. 

• Momenteel bevindt er zich op de provinciale rekeningen nog geld. De VZFheeft daar geen volmacht 
op. Daarom vraagt de VZF ons om het saldo dat zich nog op deze rekeningen bevindt, voor het 
einde van deze maand, dus voor 31/8/2021, door te storten op de rekening van de zwemfed. 
Gelieve dan ook alle rekeningen af te sluiten. Het gestorte geld zal gebruikt worden om de 
regiowerking te ondersteunen en zal op die manier terugvloeien naar de clubs. 

• Voor financiële zaken kan terug een beroep worden gedaan op Martine Vloeberghen, die het werk 
hervat heeft vanaf 1 augustus. 

 
4. Sportsecretariaat  
▪ PK voorbereiding– voorprogramma en samenstelling kernjury 

 
5.  Varia 

• Nieuwe official-polo:  De zwemfed steekt zijn officials letterlijk in een nieuw kleedje! 
Voor het PK  als zwemfed regionale wedstrijd beslissen we om 105 polo te bestellen, om deze uit te 
delen op PK aan de aanwezige officials Vlaams Brabant.  

• VZF (zwemfed) wil ook naar een grotere eenheid in communicatie. Dat houdt ook in dat ze vragen 
om vanaf 1 september 2021 de provinciale logo’s niet langer te gebruiken maar te communiceren 
als zwemfed. De provinciale websites moeten dit najaar ook ondergebracht worden onder de 
zwemfed-koepel. De coördinatie van de website berust bij Sarah Sturtewagen. 
Wim geeft volgend antwoord aan zwemfed omdat de website van Vlaams-Brabant uit veel meer 
bestaat:  

o standaard pagina's met teksten, tekeningen, tabellen, bestanden.   
o contactenlijsten: kamprechters, jurysecretarissen, starters 
o de kalender waarin alle wedstrijden, vergaderingen, opleidingen gepubliceerd worden.  Op 

de wedstrijdkalender publiceren we naast de gegevens van de wedstrijd en het 
voorprogramma ook de beschikbare plaatsen voor stage en TAK examen. 

o de opmaak van de kalender.  In de maand mei kunnen alle clubs hun voorstellen voor 
wedstrijden ingeven in de on-line kalender.  Iedereen ziet de voorstellen van iedereen.  
Conflicten lossen zichzelf op. 

o diverse rapporten.  De provinciale database met uitslagen staat op de server van de website.  
Clubs kunnen de clubrecords opvragen, rapport met A-tijden, het rapport "zijn we er klaar 
voor" om na te gaan hoe ver ze verwijderd zijn van de limieten voor een grote wedstrijd.  Of 
in welke mate ze voldoen aan de deelname voorwaarden.  Al deze rapporten bestaan uit een 
eerste scherm met invulvelden en dan een script dat het rapport genereert. 

o tools voor aanmaak van aanwezigheidslijsten, controlelijst voldoende officials, slideshow 
oproepkamer 

Het zijn vooral de laatste punten die het meest gewaardeerd worden door de clubs. Dit zomaar 
opgeven zou zonde zijn. 

Open vragen:  Is er plaats voor een database op de server ? Is er mogelijkheid om custom scripts te 
plaatsen ? Zelfs als het antwoord "ja" zou zijn dan vergt het tijd om alles over te zetten.  Gaat VZF 
dit doen ? Hoe zien jullie de migratie ? 
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Wij ontvingen als antwoord van Sarah: Op basis hiervan én van de input van de andere regio’s zal 
intern bepaald worden welke informatie op onze website zal terechtkomen. (dit op het algemene 
gedeelte en op de pagina’s van de regio’s) 
 

6.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ Volgende vergadering: op 28 september 2021 in De Oude Kantien (Heverlee) vanaf 19hr30. 

 
7.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

22/12 Verdeling van de handdoeken voor prestaties 2020 
1100 stuks besteld maar ze  hebben er 1169 geleverd , de rest 
verdelen bij de officials tijdens het  PK 

Pascal C 31/07 

24/08 Werkgroep regio’s met VZF 
 
16 september avond - CC DeFactorij Zaventem 
Uitnodiging clubs en VZF verstuurd  

Pascal C en 
Nico 

16/09  

    

 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar online aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
De verslaggever, 
 
Pascal Dom 
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A-tijden 
Jaar Naam Comp.nr. Afstand & Stijl Tijd Plaats Datum 

       

       

 
Haai-tijden 

 

 

Jaar Naam Comp.nr. Afstand  &  
Stijl 

Tijd Plaats Datum 
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