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Notulen regio-comité Vlaams-Brabant en Brussel  
Vergadering van 29 november 2022 

 
 
 

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

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

07/11 Zwemfed Nieuwsbrief 7 
Het RC noteert de terugkoppeling 'dag van de sportclubbestuurder' 
voor bestuurders van zwemfed-clubs op 6 en 8 december, om 20.00 
uur 

 

    

    

 
2. Financieel 

● De Zwemfed stelt een boete voor LAQUA wegens onregelmatige inschrijvingen PK LA. Het inschrijven 
met een ‘training’-tijd veel trager dan een officiële tijd met de bedoeling in de eerste reeksen ingedeeld 
te worden. Het RC oordeelt dat dit niet in overeenstemming is met de geest van het reglement en dat 
de Zwemfed gevolgd wordt in deze redenering. 

● De handdoeken voor verdienstelijke zwemmers die aangeboden werden als prestatie-geschenk op 
de jaarvergadering zouden door de Zwemfed gebudgetteerd moeten worden. De voorzitter neemt 
contact met Zwemfed of dit voor 2023 het geval zou zijn. Anders is er geen prestatiegeschenk meer 
op de jaarvergadering van het RC.  

● Omdat in 2023 de financiering en de uitgaven / inkomsten van het RC zal veranderen, zal het RC een 
budget bepalen voor 2023 met overzicht / begroting van onze inkomsten en uitgaven. 

 
3. Sportsecretariaat  

● De Zwemfed is op zoek naar een pool van Meet Managers. Het RC zal de clubs bevragen of er 
mensen zijn uit onze regio die gedreven zijn in het bemannen van de computercel tijdens 
wedstrijden en de pool willen vervoegen.  

● Het PK LA werd besproken en het RC zal een bedanking uitsturen naar ALZV (Meise) voor weer 
eens een goed verlopen PK LA.  

o Toch blijkt uit de evaluatie van het PK LA dat er een aantal puntjes te verbetering zijn die ook 
aan de club zullen gemeld worden. (bv neutrale badmutsen, speciale startkaarten) 

o Het RC maakt ook een voorstel om in 2023 de club bij te staan in de organisatie van het PK 
LA. Dit zal dan gelijkaardig zijn aan het gewone PK (voorprogramma, inschrijvingen) maar ok 
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de nodige materiële ondersteuning zoals een pool badmutsen voor LA/ dubbel zwemmen in 
neutrale kleuren voor clubs die geen eigen witte en gele badmutsen hebben. 

● Het RC wil de gemaakte beloften om tijdig te communiceren in verband met de verschillende PK’s 
blijven houden. Daarom publiceren we zo snel mogelijk duidelijk regels PK 2023 

o Deelname voorwaarden en limieten 
o Programma uitbreiding met wedstrijden voor 10 jarigen en gemengde aflossingen 

● Het RC wil wedstrijden enkel verplaatsen op kalender wanneer deze verplaatsing door redenen 
buiten de club of buiten de wil van de club zijn. Om alle clubs toe te laten om goed op voorhand hun 
wedstrijddeelname programma op te stellen wordt bij de organiserende clubs aangedrongen om de 
kalender indien mogelijk vast te houden. 

 
4.  Varia 

● Uit de ronde-tafel met de sportsecretarissen bleek dat er nood is aan een nieuwe handleiding voor 
live-resultaten. Wim zal dit samen met Joeri bekijken.  

● Voor de startvergaderingen 2023 zullen we ook netwerkmoment of ronde-tafel koppelen aan deze 
dagen om informatie bij het begin van het seizoen uit te wisselen.  

● Wim werd aangemeld als website verantwoordelijke regio Vlaams-Brabant en Brussel bij de 
Zwemfed. 

● Vraag om de nieuwe opleiding TAK in maart 2023 op de VZF website zetten 
 

5.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ Volgende vergadering RR 10 januari 2023 voor Nico en Pascal C. 
▪ Jaarvergadering van ons RC op 18 februari 2023 
▪ Volgende vergadering RC in 2022: 20 december  2022. 

 
6.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

25/10 Herwerken  PK reeksen (aflossingen) en limiettijden Nico & Ann 20/12 

25/10 Jaarlijks diner RC Trui  

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