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Notulen regio-comité Vlaams-Brabant en Brussel  
Vergadering van 30 augustus 2022 

 
 
 

Aanwezig: R. Van den Broeck, A. De Wit, W. Stevens, P. Dom en S. Silverans  
Uitgenodigd: (U)   
Afwezig met kennisgeving:   P. Caroyer neemt deel aan regioraad en N . Ricquier is in buitenland 
Afwezig:  
 
Vergadering regio-comité (RC) onder voorzitterschap van Ann De Wit, ondervoorzitter. 
 
1. Secretariaat 

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

01/08 Zwemfed Inschrijving nu voor Swim Conference (10 en 11 september) 
Op 11 september is er ook een KR vergadering  

 

29/08 Zwemfed  Opleidingen K en JP : Laatste dagen om in te schrijven!  

23/08 Zwemfed SportsPay: administratie trainers en vrijwilligers (SD-Worx) 
Herbekijk de webinar 

 

 
2. Financieel 

● Het RC zal de licentie van de website met één jaar verlengen, de kosten worden doorgegeven aan 
de zwemfed. 

● Voor het PK is er nog een vergoeding voor de kernjury voorzien. KR, starter en JS van buiten de 
club worden sowieso vergoed. De anderen worden naar analogie met vorige jaren door het RC 
vergoed. Sabrina zorgt dat iedereen die als kernjury optrad wordt vergoed.  

 
3. Sportsecretariaat  

● Provinciaal kampioenschap: 
o Op 24 juli verschenen de goedgekeurde voorprogramma's en het reglement van het PK 

Vlaams-Brabant & Brussel op 15 en 16 oktober 2022. 
o In het reglement staat nog steeds "de medailles moeten persoonlijk afgehaald worden." In 

praktijk gebeurt dit vaak niet, we zullen hierop strenger toezien.  
o De schildjes zullen worden voorzien door het RC 

● Start event (aflossingswedstrijden) op 18 september in Aarschot kampt met een tekort aan 
inschrijvingen (4 clubs) er werd op 19 augustus beslist deze wedstrijd te annuleren.  

 
 
4.  Varia 

● Ria beslist ontslag te nemen uit de Vlaamse sportcommissie zwemmen en ook uit de nationale sportcel.  
Het RC gaat op zoek naar vervanging uit Vlaams Brabant of Brussel die ook lid wordt van het RC . 

● Startvergadering Zwemfed voor Vlaams Brabant in Aarschot op 18 september gaat nog door 
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5.   Regeling van de werkzaamheden 

▪ Volgende vergadering RC: op 27 september 2022, 25 oktober  2022, 29 november  2022, 20 
december  2022. 

 
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 ? Tim nam ontslag maar niemand is verder 
aangeduid. 

Pascal D 27/09 

30/08 Aankoop Schildjes PK  - 308 nodig 226 in bezit - informeren voor de 
aanmaak en prijs opvragen. 

Pascal C 27/09 

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