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

Notulen Bestuursvergadering
Vergadering van 28 april 2020

Tweede virtuele vergadering naar aanleiding van de COVID19 maatregelen.
Aanwezig: W. Stevens, P. Caroyer, P. Dom, S. Silverans, N . Ricquier, P Lemaire, A. De Wit
Uitgenodigd: R. Van den Broeck (U), An Rydant (U)
Afwezig met kennisgeving:
Afwezig: B. Forsyth (U) , J. Cocquyt (U), PJ. Vangerven (U)

Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter.
1. Voorstelling An Rydant
▪ An Rydant Algemeen Directeur VZF geeft het PB de kans een aantal vragen te stellen na een
overzicht van haar aanstelling en doelen. Het PB brengt de nieuwe organisatie VZF en de
bezorgdheden rond het afschaffen van een provinciale bestuur terug naar voor.
2.

Secretariaat
▪ Briefwisseling:

Datum

Van/aan

Toelichting

Datum

01/04

KBZB (Wouter Georges)

KBZB-communicatie met belangrijke COVID-19 updates.
Stopzetting kampioenschappen Waterpolo
Annuleren BK en BJK 2020 WE Juli

01/04

Wim

Ter info op website staat nu:
Het finale lastenboek PK 2020 staat op de site (downloads pagina)
https://www.pbz-vlb.be/upload/pk/2020/lastenboek_pk_2020.pdf
Pagina PK werd aangepast: geen deelnamevoorwaarden, limieten
worden waarschijnlijk aangepast
https://www.pbz-vlb.be/zwemmen-59/provinciaal-kampioenschap/320provinciaal-kampioenschap-2020
Alle wedstrijden tem eind juni staan als afgelast op de kalender

14/04

Ann

De website de pagina's
‘kamprechter’ https://www.pbz-vlb.be/zwemmen-59/kamprechters2 ),
‘starter’ (https://www.pbz-vlb.be/zwemmen-59/starters ),
’jurysecretaris’ (https://www.pbz-vlb.be/zwemmen-59/jurysecretarissen )
en ‘provinciaal bestuur’ (https://www.pbz-vlb.be/links-2/pb ) in een nieuw
kleedje gestoken.
Mail adressen per club - uniformiseren - werk aan de winkel/ rappel

18/04

KBZB (Wouter Georges)

Fortis : BE85 0015 2032 0406

Geen enkele organisatie van lokale, regionale of nationale
zwemwedstrijden (indoor) tot eind augustus.
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-2VSF VRAAGT SNELLE OPLOSSING VOOR VERNIETIGING
REGELING ONBELAST BIJVERDIENEN
Het onbelast bijverdienen is een van de maatregelen uit het
zomerakkoord dat de regering-Michel in 2017 bereikte. In het
verenigingsleven geniet vooral de sportsector van het statuut. Zo’n 70%
van de mensen die actief zijn via dit systeem, zijn actief binnen de
sportverenigingen. Het vernietigen van deze regeling door het
grondwettelijk hof heeft dus een grote negatieve impact op de
sportsector.

VSF

4. Sportsecretariaat I
Ontvangen voorprogramma’s:
Club

Datum

Omschrijving

Inzwemmen

Ontvangen uitslagen:
Club

DiZV

Datum

Omschrijving

07/03/20

International Talent Trophy Eindhoven

Geen nieuwe homologaties
▪ A-tijden
▪ Haaien
De volgende zwemmer behaalde provinciale record:
Naam en voornaam
Zinke Delcommune

CV-nr
KAZS/21073/05

Nummer
100m vrij

Tijd
0.56.63

Datum
16/02/20

Leeftijd
15

Proficiat !
Geen zwemmer behaalde een Belgisch (jeugd)record:
Naam en voornaam

CV-nr

Nummer

Tijd

Datum

4. Financieel
▪ Procedure steun aan de sport en bepaling Vrienden rekening met Financieel directeur VZF
(Martine):
Het is niet de bedoeling dat bij opheffing van de provincies het resterende bedrag van de provinciale
rekening in een grote pot komt. Martine is financieel directeur en bij opheffing zal er met elke
provincie ‘overlegd’ worden wat er met hun rekeningen dient te gebeuren.
o VZF beschouwt de vriendenrekening eigenlijk wel als een VZF rekening (zit ook in hun
boekhouding), maar
o is het geen enkel probleem om dit geld te besteden aan de Vlaams-Brabantse clubs.
▪ Bestelling oordopjes -> 100 een doosje, demping 20db kost 3,95 per doosje via oordopjes.be
Wij geven de dopjes als een signaal naar de TAK-er: bescherming is belangrijk.
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5. Sportsecretariaat
▪ Op de aankondiging van de nationale veiligheidsraad 24 april VZF wordt Jeugdbewegingskampen en
zomerstages nog bestudeerd. Vanaf 18 mei zullen ploegsporten mogelijk zijn in de buitenlucht, maar
alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes. Maar toegang tot kleedkamers,
gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
▪ Zwembad Sint Pieters Woluwe - Plan B (VJK korte baan is op 8 november) wedstrijd Woluwe naar
laatste zondag Kerstvakantie ?
▪ TAK examens - inplannen waar mogelijk (Ann) en verlengen voorwaarde met de ‘Corona-periode’
6. Varia
• Op april 2020 was er een online vragensessie van de VZF via het platform Zoom per provincie. De
sessie Vlaams Brabant had 41 deelnemers
o 4 vragen off-line ZORO
o limiettijden PK, VK, VJK en 25m bad VJK
o Jeugdfonds criteria (invullen wat had kunnen zijn)
o Exitplan van Nederland bespreken met Vlaamse overheid - iedere club brengt naar zijn
gemeente / zwembad-verantwoordelijke
o Korte baan VJK om wedstrijdritme voor jeugd selecties
o Opleidingen / examenperiodes worden verlengd met de corona-periode
o Starten in augustus indien mogelijk (trainingen)
o Financiële impact voornamelijk reiskosten stage (buitenland) - lidgeld niet terugbetaald maar
mogelijke compensaties worden uitgebalanceerd met minder aan uitgaven.
o Prov Besturen zullen in 2020 -2021 verder werken, nieuwe structuur voor volgende
Olympiade (na spelen in 2021)
7. Regeling van de werkzaamheden
▪ Volgende vergadering: op 26 mei 2020 om 19.30u via de ZOOM conference applicatie.
▪ De volgende vergadering op de laatste DINSDAG in 2020 is op 30-jun.
8. Op te volgen punten:
Datum

Wat

Wie

Tegen

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar online aanwezigheid ‘vanuit z’n kot’ 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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