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Notulen Algemene Vergadering
vergadering van 4 maart 2006 te Aarschot
Aanwezig voor het Bestuur: J. Jacobs, A. Merckx, K. Moens, F. Mordijck, L. Ulenaers, L. Van de Vondel,
T. Van Dijck.
Uitgenodigd: G. Claes, R. Michiels, M. Van de Voorde.
Afwezig zonder kennisgeving: I. Stuyck (U).
Aanwezige clubs: AART, AEGIR, AZS, BEST, DBH, DDAT, DIZV, DWT, KLZC, LOR, LSVZ, SCSG,
SCWR, SCZ, STT, TZ, VZP, WLW, WZV, ZCK, ZCT, ZIOS en ZO.
Afwezig zonder kennisgeving: HZP, WIOS en ZCL.
Vergadering onder voorzitterschap van Karel Moens, voorzitter.
1-2. Onthaal, registratie en naamafroeping
§ HZP, WIOS en ZCL zijn afwezig. Deze clubs krijgen een administratieve boete van 65 € opgelegd.

3. Voorwoord door de voorzitter
§ Het niveau van het zwemmen in Vlaams-Brabant moet omhoog om mee te kunnen draaien op Vlaams
en Belgisch niveau. Het is dan ook belangrijk dat iedereen zich achter het project 6 tot 10-jarigen
schaart, zodat er (opnieuw) geïnvesteerd wordt in de toekomst.
§ De voorzitter hoopt op een open en serene vergadering.

4. Notulen vorige vergadering
§ De notulen van de vergadering van 5 maart 2005 worden eenparig goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2005
§ Het jaarverslag van 2005 wordt, na voorlezing, eenparig goedgekeurd.

6. Financieel verslag en begroting
§ Bespreking Financieel verslag 2006
§ De penningmeester geeft bij de uitschieters op het financieel verslag van 2005 een woordje uitleg.
§ Verslag rekeningnazichters
§ Jos Bollen, Ingrid Smekens en Martine Van Hecke hebben de boekhouding nagekeken en vinden
dat de boekhouding goed en correct werd bijgehouden. Derhalve stellen zij voor aan de
Algemene Vergadering om de bestuurders te ontlasten.
§ Goedkeuring financieel verslag 2005
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§ Het financieel verslag van 2005 wordt eenparig goedgekeurd.
Goedkeuring begroting 2005
§ De begroting van 2006 wordt eenparig goedgekeurd.
Ontlasting aan de bestuursleden
§ De Algemene Vergadering geeft, met eenparigheid van stemmen, de bestuursleden ontlasting.
Aanduiding 3 rekeningnazichters
§ Volgende personen gaven zich op om de rekeningen van 2006 te controleren:
§ Ingrid Smekens (LOR)
§ Martine Van Hecke (SCSG)
§ Jos Bollen (BEST)

7. Verkiezingen
§ Voor het Provinciaal Bestuur Zwemmen Vlaams-Brabant:
§ Rechtstreekse verkiezing van de voorzitter: Karel Moens werd met eenparigheid van de
aanwezige stemmen verkozen.
§ 2 bestuursleden: Luc Van de Vondel en Tony Van Dijck werden met eenparigheid van de
aanwezige stemmen verkozen.
§ De coöptatie van Luc Ulenaers als lid werd bevestigd met eenparigheid van de aanwezige
stemmen.
§ Voor de Vlaamse Sportbesturen:
§ Waterpolo: Guido Claes werd met eenparigheid van stemmen verkozen.
§ Open water: geen kandidaat.
De verkozene voor het Vlaams Sportbestuur Waterpolo zal voorgedragen worden aan de Raad van
Bestuur van de Vlaamse Zwemfederatie ter benoeming.

8. Interpellaties
§ Er werden geen interpellaties ontvangen.

9. Rondvraag
§ Er rijzen enkele vragen in vermand met de B-Circuits:
§ Men is niet verplicht deel te nemen aan alle B-Circuitwedstrijden. Om zoveel mogelijk punten te
verzamelen voor de eindstand, neemt men echter best wel deel aan alle wedstrijden.
§ Een B-zwemmer die A-zwemmer wordt na de limietdatum voor inschrijving van een B-wedstrijd,
blijft ingeschreven voor die wedstrijd (sportreglement zwemmen, reglement loodsvisjes, artikel 7,
pg. 57). A-tijden die niet aangegeven worden, worden in principe gedetecteerd en deze zwemmers
worden geschrapt in het eindklassement.
§ PK 2007
§ Er komt het voorstel om de limieten van het PK te verstrengen, daar deze voor sommigen als te
licht worden bevonden. Dit zal bekeken worden.
§ Er wordt gevraagd om de kampioenschappen te houden in een andere periode, dit dan vooral ten
voordele van de senioren. De Vlaamse Provinciale Besturen zijn bezig om al de provinciale
kampioenschappen te harmoniseren qua data en programma. Meer nieuws hierover volgt
ongetwijfeld.
§ Het prijzengeld voor de oudere zwemmers (vanaf 17 jaar) wordt positief onthaald.
§ De Vlaamse Jeugdkampioenschappen vallen in 2007 uitzonderlijk in januari, hierdoor dient het
PK naar een andere formule te gaan. Er wordt bekeken om dit op een weekend te organiseren.
§ Recreatieve wedstrijd 14/05 te Anderlecht
§ Op 14/05 organiseert het Provinciaal Bestuur een recreatieve wedstrijd te Anderlecht. Het concept
wordt uit de doeken gedaan en wordt positief onthaald. Op vraag van de clubs zal er tevens een
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wedstrijd 25m vrije slag en 25m schoolslag jongens en meisjes voor 6 en 7-jarigen georganiseerd
worden.
§ Trainers
§ De lijsten opvraagbaar bij Bloso van B- en A-trainers blijken totaal achterhaald.
§ De vacaturepagina voor trainers op www.zwemfed.be geeft geen resultaat.
§ Enkele clubs vragen meer ondersteuning om trainers op te leiden vanuit het Provinciaal Bestuur en
VZF. Hierover bestaat reeds de opleidingscommissie die cursussen organiseert.

10. Huldiging verdienstelijke zwemmers
§ Onze verdienstelijke zwemmers in 2005 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van een
provinciaal record, het behalen van een (jonge) haai en de top 3 in het eindklassement van het BCircuit.

11. Slotwoord
§ De voorzitter dankt iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan deze vergadering, wenst iedereen
een behouden thuiskomst en sluit de vergadering.

De secretaris,

Joeri Jacobs
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