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Notulen regio-comité Vlaams-Brabant en Brussel  
Vergadering van 31  januari  2023 

 
 
 

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

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

23/01 MOEV (Tim Delvaux) Op woensdag 15 februari  organiseren wij van MOEV Vlaams 
Brabant ons jaarlijks provinciaal kampioenschap zwemmen 
voor de secundaire scholen. 

 

    

 
2. Financieel 

● De Zwemfed wil alle regio's op eenzelfde manier van werken krijgen en daarom zal de Zwemfed de 
gemeenschappelijke kosten op zich nemen. Het RC besprak modaliteiten lasten en lusten van het PK met 
Laqua. Nico stuurde de info van de Zwemfed door naar Jeroen Lecoutere. 

● In 2022 hadden we 90Euro bankkosten 
● Het RC zal de kostprijs van een Zwemfed crew vergelijk met de manier waarop vroeger werd georganiseerd. 

 
 

3. Sportsecretariaat  
● Voor het PK LA 2023: zal het RC gaan vragen aan Ann om de organisatie van het PK LA op dezelfde manier 

te doen als het gewone PK (samenstellen van jurylijsten, officials zoeken, bekijken van de inschrijvingen en 
correcte inschrijftijden). 

● Voor PK 2023:  'instapvoorwaarden' en tijdslimieten: alle andere regio's gaan gradueel instapvoorwaarden 
invoeren vanaf 2024. Vlaams-Brabant zet geen stap terug en behoudt zijn huidige deelnamevoorwaarden en 
limiettijden. Bedoeling is om de deelnamevoorwaarden na verloop van tijd en met input van de trainerscommissie 
te harmoniseren. Het gebruik van limiettijden is geaccepteerd en regio afhankelijk omdat dit de manier is op de 
wedstrijd binnen de gebruikelijke tijdsduur te houden.  

 
4.  Varia 

● Vraag van onze clubs om een 'computercel opleiding' te laten doorgaan georganiseerd door de Zwemfed, dit 
is een punt om mee te nemen naar de regioraad. 

● Erkenning voor verdienstelijke zwemmers hebben we nu niet meer voor 2022 op de jaarvergadering 2023. 
Wat kunnen we voorstellen voor de komende jaren?  Alle ideeën welkom, vb een beeldje/trofee van max 
100Euro voor de zwemmers per leeftijd met de beste prestatie volgens FINA punten tijdens onze CVB 
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wedstrijden (dus apart voor zwemmers die het seizoen starten met een A-tijd en zwemmers die geen enkele 
A-tijd hebben).  

● Op woensdag 15 februari  organiseren MOEV Vlaams Brabant ons jaarlijks provinciaal kampioenschap 
zwemmen voor de secundaire scholen. 

● Enquête voor jaarvergadering op 18 februari 2023 nog maar 1 formulier (van SCSG) werd momenteel 
ontvangen. De 2 punten van SCSG werden besproken :  

o Anderstaligheid .... akkoord om te harmoniseren in TAK opleidingen tss de 2 landsdelen. De vraag 
blijft wel om bij Vlaams wedstrijden, Nederlands te spreken 

o Soepeler zwemreglement voor jongere zwemmers: Volgens het RC is er al een overgangsperiode 
naar het competitiezwemmen (PACO...), dus ergens moeten we een lijn trekken om 'correct' te 
zwemmen. Dus we zijn geen voorstander van een soepeler zwemreglement 

 

5.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ RC etentje: op het laatste moment blijkt dat zaterdag 27 mei toch niet lukt. Vraag is om de doodle opnieuw uit 

te sturen met vrijdagavonden ipv zaterdagavonden 
▪ Jaarvergadering voor RC op 18 februari 2023 in De Oude Kantien Heverlee 
▪ Volgende vergadering RC in 2023: 28 februari 2023. 

▪ 25 maart 2023  datum Algemene vergadering Zwemfed in Gent.  
 
6.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

    

31/01 Jaarlijks diner RC op een vrijdagavond 
Nieuwe Doodle uitsturen  

Trui &  
Pascal D 

26/02 

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