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Notulen regio-comité Vlaams-Brabant en Brussel  
Vergadering van 26 april 2022 

 
 
 

Aanwezig: R. Van den Broeck,  N . Ricquier, A. De Wit, W. Stevens, P. Dom en P. Caroyer 
Uitgenodigd: (U)   
Afwezig met kennisgeving:   S. Silverans 
Afwezig:  
 
Vergadering regio-comité (RC) onder voorzitterschap van Nico Ricquier, voorzitter. 
 
1. Secretariaat 

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

    

 
2. Financieel 

● De rekening regiocomité Vlaams Brabant – Brussel  BE82 0689 4505 5768 is actief. Sabrina moet 
de bankkaart hiervoor nog wel ontvangen.  

● De huidige rekening moet genoeg dekking voorzien om een aantal geplande activiteiten van de 
provincie in 2022 te dekken. De rest zal dan naar de nieuwe rekening worden doorgestort. 

● De kamprechtersvergoeding voor een hele dag is comform de vrijwilligerswetgeving 35 euro plus 
een km transportvergoeding . 

 
3. Sportsecretariaat  

▪ Provinciaal Kampioenschap 2022  
o Vraag van zwemfed om ook (9 en) 10 jarigen een wedstrijd te laten zwemmen.  
o Het lasten en lusten document wordt aangepast naar vergoeding voor de ‘kamprechter en 2 

medewerkers’ ipv starter en jurysecretaris voorhen .  
▪ Kalender voor 2022 – 2023 kan on-line worden ingevuld door de club van Vlaams Brabant. Maar er 

zijn enkel belangrijke beschermde data in januari/februari 2023 (4 na elkaar : Flanders - 21 februari, 
FSYC - 27 januari, Wintercriterium - 4-5 februari  en VK - 11-12 februari). Meer informatie over 
‘wintercriterium’ volgt later. Ook de PACO wedstrijden kunnen opgenomen worden. 

 
4.  Varia 

● Zwemfed website heeft nog enkele foutjes (herverkiezing in 2020 en Ria als lid)  

● In september 2022 organiseren we opnieuw een official opleiding binnen de Vlaamse Zwemfederatie 
in een zaal EuroVolleybal Center op woensdag 14 september 2022 en woensdag 21 september 
2022.  Telkens vanaf 19:30 tot ongeveer 23:00. 

● Extra examen TAK op de wedstrijden van 22 mei Tremelo (ZCT) en 26 juni Meise (ALZV)  
 

5.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ Ria maakt officieel deel uit van het RC als afgevaardigde van het Vlaams sportcomité 

wedstrijdzwemmen  
▪ Volgende vergadering RC: op 31 mei 2022. 
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6.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

    

    

    

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