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Notulen regio comité Vlaams Brabant & Brussel  
Vergadering van 28 december 2021 

 
 
 

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

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

28/12 Zwemfed (Lode)   Is er steun nodig van het RC voor Regio-Club en of Regio-Trainers?  

    

    

 
 

 
2. Financieel 

● Regiocomités & regioraad: Vergadering regio's 22/12 - locatie TSS Antwerpen. De volgende 
vergadering van de regio comité’s moet bekeken worden wie de financieel verantwoordelijke zal zijn. 
Voor ons is dit nog steeds Sabrina.  

● Voorstel ZWEMFED financiën regio comité  
o jaarlijkse dotatie (7500 € te verdelen over alle RCs  dus +/- 1500 €) 
o bijdrage etentje: 50 € per persoon 
o bijdrage KR vergadering: 200 € totaal 
o bijdrage jaarvergadering: 300 € 
o bijdrage voor maandelijkse vergadering enkel KM vergoeding  
o inkomsten PK: voor de inrichtende club ongeveer hetzelfde als wat ze kregen.  
o voor kleine wedstrijden: club hoeft de 70 cent niet langer af te dragen 

Nieuw voorstel: clubs blijven startgeld aan VZF betalen voor alle wedstrijden.  Verhoogd van 70 cent 
naar 1 €.  Ook voor het PK.  Lode en Martine zullen de voorgestelde oplossing van Wim 
ondertussen verder onderzoeken. We verwachten een nieuw voorstel van de zwemfed. 

 
3. Sportsecretariaat  

▪ Voorstel aangepaste rapporten op website - gemengde aflossingsploeg 
Er werd nog maar 1 keer gemengd gezwommen (2 wedstrijden) => nieuwe provinciale records 
Record LAQUA - historisch goedgekeurd (13/11 of 14/11) -4x50m vs en 4x50m ws gemengd (open).  

▪ Op 6 februari organiseert LAQUA in de namiddag het een CVB wedstrijd. Deze wedstrijd staat al 
aangekondigd op de kalender, maar als een manuele wedstrijd. LAQUA isn echter van plan om er 
een elektronische van te maken. Daarom wordt Nico 2x kamprechter en Ria 2x examen. 
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4.  Varia 

● Offertes voor aankoop oor-bescherming voor kamprechters en starters (Variphone) – Alternatieven 
worden verder onderzocht  

● Voorbereiden RJV [ = NIEUWE NAAM : REGIO-JAARVERGADERING ]  19 februari 2022 
o uitsturen uitnodigingen zal door secretariaat gebeuren 
o verkiezingen regio-comité - 7 actieve mandaten in Regio comité. Maar 1 lid verkozen door de 

clubs en ook om te zetelen voor Vlaams Comité Wedstrijd Zwemmen  Te bevestigen of dit reeds 
Ria is, Pascal C stelt de vraag aan Inge . 6 andere leden verkozen door de clubs . 

 
5.   Regeling van de werkzaamheden 

▪ Volgende vergadering: op 25 januari 2022 als VIRTUELE vergadering vanaf 19hr30. 
▪ REGIO-JAARVERGADERING op 19 februari 2022, Oude Kantien Heverlee  

 
6.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

30/11 Regio jaarvergadering ‘RJV’ : 19 februari 2022 

• uitsturen uitnodigingen & datum naar Zwemfed  

• verkiezingen regio-comité - 6 leden  quid verkiezing Ria = vraag aan Inge  

 
Pascal D 
Pascal C 

 

30/11 Oortjes op maat Wim  

    

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