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Notulen Bestuursvergadering 
vergadering van 3 april 2007 te Kapelle-op-den-Bos 

 
Aanwezig: A. De Wit, J. Jacobs, A. Merckx, K. Moens, T. Van Dijck. 
Uitgenodigd: L. Ulenaers, M. Van de Voorde. 
Afwezig met kennisgeving: F. Mordijck. 
Afwezig zonder kennisgeving: G. Claes (U), I. Stuyck (U). 
 
  
Vergadering onder voorzitterschap van Karel Moens, voorzitter.  
 
 
1. Notulen vorige vergadering 

� De notulen van de vergadering van 6 maart 2007 worden eenparig goedgekeurd. 
 
 
2. Secretariaat 

� Briefwisseling: 
� 07/03 – E-mail van VZF met notulen van Raad van Bestuur dd. 23/01 
� 08/03 – E-mail van VZF met wijziging reglementen synchroonzwemmen en notulen VSB 

Zwemmen dd. 17/01.   
Te onthouden is dat op elk ingediend voorprogramma een starter én een jurysecretaris moeten 
staan.  Zoniet wordt het voorprogramma niet meer goedgekeurd. 

� 09/03 – E-mail van BEST, zij hebben een nieuwe secretaris: Aerts Christel 
Lindenstraat 6, 3980 Tessenderlo 
Tel.: 013 32 77 30      E-mail: aegir@telenet.be 

� 13/03 – E-mail van VZF met notulen VOC Zwemmen dd. 06/03 
� 14/03 – E-mail van VZF, de coöptatie van Ann De Wit werd goedgekeurd op de vergadering van 

de Raad van Bestuur dd. 06/03. Zij is benoemd tot 2010. 
� 14/03 – E-mail van KVZP, zij hebben een nieuwe secretaris: Wim Camerlynck 

Nijverheidsstraat 300, 1800 Vilvoorde 
Tel.: 0477 68 15 46       E-mail: wim.camerlynck@skynet.be 

� 14/03 – Brief van VZF in verband met het openen van de nieuwe rekening , alsook afspraken in 
verband met terugbetaling kosten vanuit VZF. 

� 23/03 – E-mail van ZCT met vraag of Franse zwemmers van 8 jaar mogen deelnemen aan hun 
open competitie.  =>  VSB Zwemmen laat weten dat de reglementen van de VZF ook van 
toepassing zijn op buitenlanders, en dat 8-jarigen dus NIET kunnen deelnemen aan de 
competitie. 

� 26/03 – E-mail van de VZF, zij organiseren een trainersforum, opleiding trainer A in 2008 en een 
bijscholing voor lesgevers en begeleiders van zwemschool, pré-competitie en 6-12-jarigen. Meer 
info op www.zwemfed.be 
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� 29/03 – E-mail van Sportac met vraag welke opleidingen er eventueel in het najaar van 2007 
kunnen georganiseerd worden.  =>  Aan onze clubs werd gevraagd waarvoor ze interesse hebben. 

� 02/04 – E-mail van VZF met mailing naar alle SPLASH-clubs. 
� 02/04 – E-mail van VZF met mededeling dat kandidaat-officials géén polo’s van official kunnen 

bestellen. 
� De notulen van de jaarvergadering van 10/02 worden overlopen en goedgekeurd.  

 
 
3. Sportsecretariaat 

� Op vraag van de VZF, wordt er een verplichte bijscholing georganiseerd voor alle officials op 
zaterdag 26 mei om 10u00 in het recreatieoord Schoonhoven te Aarschot en op maandag 4 juni om 
20u00 in de Sint-Jozefskring te Kapelle-op-den-Bos. 

 
� Ontvangen voorprogramma’s: 

Club Datum Omschrijving Inzwemmen 
BEST 07/08/2007 Recordpoging te Leuven 18u00 

 
� Ontvangen uitslagen: 

Club Datum Omschrijving Wijze 
AZS 11/03/2007 Wedstrijd te Aarschot E-mail 
LSVZ 11/03/2007 Wedstrijd te Maasmechelen E-mail 
ZCT 18/03/2007 Wedstrijd te Tremelo E-mail 
LSVZ 18/03/2007 Wedstrijd te Heist-op-den-Berg E-mail 
BEST 17/03/2007 Wedstrijd te Sint-Pieters-Woluwe E-mail 
LSVZ 01/04/2007 Wedstrijd te Landen E-mail 

  
� Volgende zwemmers behaalden een loodsvisje: 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 
Pex Daan AZS  /092/86 200m vrij 1.59.82 11/03/2007 
Manderveld Karlien BEST /048/88 100m school 1.20.78 11/03/2007 
 

�  Volgende zwemmers behaalden een (jonge) haai: 
Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 

Pex Daan AZS  /092/86 50m rug 0.29.00 11/04/2007 
Lamaire Dimitri LSVZ /150/88 50m rug 0.28.14 01/04/2007 
 

� Volgende zwemmers verbeterden een provinciaal record: 
Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum Leeftijd 

Goris Mirthe AZS  /113/96 50m rug 0.36.20 11/03/2007 11 
Vangoetsenhoven Dries LSVZ /146/97 50m vrij 0.32.60 01/04/2007 9 

 

 
Wij wensen de zwemmers en trainers van harte proficiat met de behaalde resultaten. 

 
 
4. Coöptatie bestuurslid 

� Op onze oproep voor kandidaten als bestuurder ontvingen wij twee kandidaturen: Patrick Buvé 
(LSVZ) en Gemma Delaere (WZV). Beide kandidaturen voldoen aan de vereisten. 

� Na geheime stemming is het resultaat een staking der stemmen. Daar er na overleg geen andere 
stemhoudingen zijn en de voorzitter niet langer beschikt over een doorslaggevende stem, wordt er 
beslist om op de eerstvolgende vergadering een nieuwe stemming te houden. 
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5. Financieel verslag 
� Een groot gedeelte van de 25000 euro is reeds verdeeld. De laatste clubs vinden eerstdaags hun 

terugbetaling op hun rekening. 
� De nieuwe rekeningen op naam van de VZF worden eerstdaags geopend. 

 
 
6. Interdistricten 01/05 te Aarschot 

� Het Rode Kruis en de redders worden aangevraagd door André. 
� Het puntenklassement via TopSwim zal nagekeken worden door Joeri. 

 
 
7. Varia 

� Wij zullen geen SPLASH-wedstrijden meer organiseren.  
 
 
8. Regeling van de werkzaamheden 

� De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op dinsdag 1 mei 2007 om 10.00 uur in het 
cafetaria van het zwembad in Aarschot. 

� Belgisch Interdistrictenkampioenschap zwemmen op 1 mei 2007 te Aarschot, inzwemmen vanaf 
13u00. 

� Bijscholing voor alle officials op zaterdag 26 mei om 10u00 in het recreatieoord Schoonhoven te 
Aarschot en op maandag 4 juni om 20u00 in de Sint-Jozefskring te Kapelle-op-den-Bos. 

� Volgende vergaderingen: 05/06. 
 
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
De secretaris, 
 
 
Joeri Jacobs 


