Secretariaat: Pascal Dom
 Neerstraat 1B 1700 Sint Martens Bodegem
 0477/47.65.70
 pdom@pbz-vlb.be

Notulen Bestuursvergadering
Vergadering van 26 januari 2021

Virtuele vergadering.
Aanwezig: W. Stevens, P. Caroyer, P. Dom, S. Silverans, N . Ricquier, A. De Wit
Uitgenodigd: R. Van den Broeck (U)
Afwezig met kennisgeving: P Lemaire
Afwezig:
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter.
1.

Secretariaat
▪ Briefwisseling:

Datum

Van/aan

Toelichting

Datum

25/01

VZF

Door de verdere negatieve evolutie van corona worden de TAKopleidingen in alle provincies geannuleerd.

25/01

VZF

Als Zwemfed willen we onze competitiesporters wel iets geven om naar
uit te kijken en om zich te meten met zwemmers uit andere clubs.
Daarom willen we in februari een digitaal wedstrijdcircuit opzetten.

05/01

VZF

Opstart overleg werkgroep regiowerking
(voor Provincie Vl Bra en Bru is dit Nico & Pascal C)

2. Sportsecretariaat I
Geen ontvangen voorprogramma’s:
STZ heeft zijn wedstrijd van 28/2 al zelf geannuleerd.
Ook de wedstrijden van DDAT (7/3) en KVZP (21/3) werden geannuleerd.
Club

Datum

Omschrijving

Inzwemmen

Geen ontvangen uitslagen:
Club

Datum

Omschrijving

Geen zwemmer behaalde provinciale record:
Naam en voornaam

Fortis : BE85 0015 2032 0406

CV-nr
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Nummer

Tijd

Datum

Leeftijd
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Geen zwemmer behaalde een Belgisch Record:
Naam en voornaam

CV-nr

Nummer

Tijd

Datum

3. Financieel
▪ Noodfonds van sport.vlaanderen is toegekend aan de federatie en de zwemfed heeft hiervoor een
dossier binnen gedaan bij sport.vlaanderen die goedgekeurd is.
Zie de brief van 7 oktober naar alle onze clubs ivm deze steunmaatregelen.
Bijkomende maatregelingen die beloofd zijn aan de Brabantse clubs moeten van de rekening van de
provincie omen. Er is geen bijkomende subsidie hierover.
▪ Ledenaantal cijfers via VZF geeft aan dat het ledenaantal in onze provincie daalt elk jaar. Andere
provincies (limburg, WVL) zien soms hun ledenaantal stijgen.
4. Sportsecretariaat
▪ Voor zwemmers geboren in 2008 of jonger, is het momenteel, mits toestemming van de lokale
overheid, wel mogelijk om wedstrijden te organiseren vanaf 01 februari. Dit lijkt ons zeer moeilijk te
organiseren door (kleinere clubs) en oneerlijk naar de +13 jarigen.
▪ In de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om op de datum van 12-14 februari, normaal
gesproken de datum van de Vlaamse kampioenschappen, een wedstrijd te organiseren voor
zwemmers geboren in 2007 of ouder. Wedstrijden voor deze leeftijdsgroep zijn immers nog niet
toegelaten.
Daar deze wedstrijd op de internationale kalender staat (FINA A) zal de Zwemfed, mits toestemming
van de overheid, een wedstrijd organiseren op 13 en 14 februari voor een beperkte groep atleten
(zoals ook gebeurd is voor de FQM afgelopen weekend). Gezien de huidige COVID-19
omstandigheden is een uitbreiding van deze groep atleten niet toegelaten.
Het is spijtig dat er geen perspectief is geboden aan de andere zwemmers (13+)
5. Varia
• Stuurgroep VZF - Regio's (verslag)
Vrij sereen en constructieve setting. Je voelt dat ze echt wel rekening wenst te houden met
gemaakte verzuchtingen vanuit VB.
De werkingen liggen vrij sterk uit elkaar en dat het model van VlBra het dichtst aanleunt naar wat
VZF wenst uit te rollen, gevolgd door mooie cases vanuit WVL.
Een regionale adviesraad opzetten = 1 persoon minstens als verantwoordelijke, die dan ook zetelt in
deze raad namens de ‘regio’. Een permanent overleg is het doel tussen regioteam en VZF.
Op 5/2 volgende meeting om 20 uur!
• Zwemmen wordt volledig gelijkgeschakeld met buiten sporten. Geldig vanaf verschijning
Ministerieel Besluit tot en met 21 februari. Preciezere info volgt van zodra het MB verschijnt
(normaal gezien 27 januari). Maar deze bovenstaande maatregelen werden reeds bevestigd.
Voor -13-jarigen gaat de grootte van een bubbel van 50 naar 10 (exclusief begeleiding). De bubbels
moeten van elkaar gescheiden zijn. Er mogen wel meerdere bubbels tegelijk trainen.
• Pascal C stelt het model van handdoek voor (Levering ca 8-10 weken na bestelling)
(Ria naar Laqua, Sabrina, SCSG waterpolo en Jan C voor Open Water) opvragen welke atleten er
in 2020 deelgenomen hebben aan een wedstrijd
Slechts 1 Handdoek per persoon en geen extra handdoeken voor BK’s - maar wel geldprijs
(volgends de prov lijsten van geldprijzen)
6. Regeling van de werkzaamheden
▪ Jaarvergadering op zaterdag 6 februari 2021 vanaf 10:00 ) als virtuele vergadering (ZOOM meeting
van Pascal C tot 100) + vastleggen zaal niet nodig - Uitnodiging te versturen
▪ Volgende vergadering: op 23 februari 2021 om 20.00u via de conference applicatie.
7. Op te volgen punten:
Datum
27/10

Wat
Reservatie zalen voor TAK cursus maart 2021 (annulatie)
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Wim
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22/01
info@pbz-vlb.be

Notulen Bestuursvergadering – 26 januari 2021

-3-

22/12

Vragen feedback op JV om mee te nemen naar de ‘denktank’ DDT

24/11

NOG GEEN Publicatie : PK 2021 deelname voorwaarden en
limiettijden
Handdoeken met tekst ‘VZF - Vlaams Brabant & Brussel’

22/12

Wim

06/02

Peter /
Pascal C

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

Naam

Comp.nr.

Afstand & Stijl

Tijd

Plaats

Datum

Haai-tijden
Jaar

Naam

Fortis : BE85 0015 2032 0406

Comp.nr.

Afstand &
Stijl

www.pbz-vlb.be

Tijd

Plaats

Datum
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