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Notulen regio-comité Vlaams-Brabant en Brussel  
Vergadering van 28 juni 2022 

 
 
 

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

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

10/06 Zwemfed  In het najaar staan er opnieuw opleidingen kamprechter, 
jurysecretaris provinciaal en jurysecretaris federaal gepland. Deze 
zullen telkens doorgaan in de Topsportschool in Antwerpen 
(Edegemsesteenweg 100, 2610 Wilrijk 

 

10/06 Zwemfed Swim Conference zal doorgaan in Hotel Mercure City South in 
Antwerpen, tijdens het weekend van 10 en 11 september 2022. Op 
zaterdag focussen we ons op trainers en bestuurders van alle 
sporttakken. Op zondagvoormiddag voorzien we o.a. nog een 
vormingsmoment voor API’s en een Vlaamse kamprechters 
vergadering. 

 

10/06 Zwemfed Vlaams Zomercriterium :Reglementswijziging 
Bij tijdsduur dreigen te overschrijden, zal de 200m vrije slag (15 jaar 
en ouder) geschrapt worden bij de dames en de heren. 

 

01/05 Zwemfed  Artikel 17 
 
De regeling rond ‘verenigingswerk’ is (eindelijk) helemaal rond. De 
federale overheid lanceerde op 7 april 2022 de applicaties rond het 
verenigingswerk (artikel 17). Op 21 april 2022 werd door de Kamer 
het fiscale luik goedgekeurd. Daardoor is nu het hele wettelijke kader 
duidelijk. Spreek dus niet langer over ‘tewerkstelling via 
verenigingswerk’ maar ‘tewerkstelling via Artikel 17’. 

 

10/06 Zwemfed  Nieuwsbrief juni : Aanpassing lidgelden, Verslag Algemene 
Vergadering, Jeugdfonds 2022, Nieuwe headcoach - welkom, Fred 
Vergnoux, 

 

 
 

2. Financieel 
● Van de regioraad: PK LA, PK en regio wedstrijden zijn de lasten en lusten verdeling Zwemfed en RC 

aan 5 euro waarvan 3,5 euro naar het RC maar alle andere wedstrijden wordt een factuur van 1 
euro (ipv 07 euro) per start afgerekend.   
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● Werkingsmiddelen per jaar voor het RC, te bepalen welke initiatieven we ermee zullen bekostigen 
(11 vergaderingen + AV en Startvergadering of ook prijzen PK en regiowedstrijd). Dit wordt 
besproken en in onze jaarplanning opgenomen.  

● De vergoedingen voor volgend seizoen voor kamprechter is voor alle regio’s dezelfde: KR:  20 euro 
voor halve dag en 35 voor hele dag plus km vergoeding.  

 
3. Sportsecretariaat  

▪ Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen vraagt om Ria als vertegenwoordiger te hebben bij alle 
grotere wedstrijden in de regio. Ann zoekt naar de mogelijkheden in de kalender.  

▪ Provinciaal kampioenschap 
o 200m WS voor 10 jarigen wordt toegevoegd op ons PK 
o Huldiging van de officials op PK (week van de official) – wordt volgende vergadering beslist. 

▪ Kalender naar volgende seizoen wil Regioraad laten bekijken om voor de jeugd het aantal wedstrijden 
per zwemmer beperken.   

▪ Voor seizoen 2022-2023 blijft het CVB Vlaams Brabant en Brussel zoals de voorbije jaren. Dit om de 
continuïteit te verzekeren.  CVB programma 2022 2023 voorstel is opgemaakt met in totaal 14 
wedstrijden : KLSVZ organiseert niet. 

 
4.  Varia 

● Startvergadering is in orde voor onze regio. De planning van de organisatie in detail op vergadering 
RC 30 augustus. Uitnodiging met vraag naar agendapunten werd naar de clubs verstuurd op 23 juni 
met vraag voor antwoord uiterlijk 23 augustus 2022.  

● Er is een nieuwe versie beschikbaar van de cursus JP en de cursus TAK. 

● Vraag zwemfed om onze communicatie website en kalender (records en wie-is-er-klaar voor) ook 
federaal beschikbaar te maken. 

● Van de regioraad wordt bekeken of sommige provincies coaching kunnen ontvangen bijvoorbeeld: - 
Oost door West Vlaanderen of  A’pen door  Vl Brabant. 

● Punt naar de redioraad : hoe vrijwilligers aantrekkelijk maken en niet demotiveren. Dit geldt in het 
bijzonder voor kamprechters per regio.  
 

5.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ Enkel Pascal C nemen kan deelnemen aan de vergaderingen Regio-Raad van 30 augustus voor 

onze RC. 
▪ Volgende vergaderingen RC: 30  augustus  2022 ,  27 september 2022 , 25 oktober  2022, 29 

november  2022, 20 december  2022 (uituitzonderlijk dus niet op 27 december !). 
 
6.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

27/06 Uitnodiging Jan Cockuyt  Open Water voor vergadering eind 
oktober 

Pascal D 25/10 

27/06 Vraag aan Zwemfed wie vertegenwoordigt Vlaams Brabant bij de 
trainerscommissie ? 

Pascal D  30/08 

27/06 op de jaarplanning van het comité jaarlijks bepalen van budget 
(inkomsten en uitgaven comité) 

Pascal D 30/08 

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