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               Notulen Bestuursvergadering 
Vergadering van 26 mei 2020 

 
 
 

Derde virtuele vergadering naar aanleiding van de COVID19 maatregelen. 
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: B. Forsyth (U) , J. Cocquyt (U), PJ. Vangerven (U) 
 
 
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter. 

 
1.   Overzicht van de lock-down maatregelen 

▪ De impact op onze clubs van de huidige en toekomstige COVID19 maatregelen worden besproken. 
De VZF stelt een her-openingsplan voor met concrete consignes om de clubtrainingen in alle 
veiligheid te kunnen her-starten. De VZF hoopt op een opening voor clubs van de zwembaden vanaf 
8 juni 2020. Het belangrijkste is om de zwemmers terug te kunnen laten trainen. 
▪ De VZF wil reeds starten met het opstellen van de regels (jury, publiek, aantal zwemmers, 

begeleiders, inzwemmen) voor wedstrijden vanaf september 2020 om te voldoen aan de veiligheid in 
verband met de COVID19 besmetting. Op dit moment een overzicht geven van de mogelijkheden en 
de beperkingen is niet mogelijk. Het lijkt nu te vroeg om reeds procedures samen te stellen voor het 
najaar. Indien nodig zal het PB bekijken of extra materiaal centraal door de provincie  dient worden 
aangekocht (voor officials, clubs) als steun aan de sport. 

 
2. Secretariaat 

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

07/5 VZF VZF Nieuwsflash - zwemmen n°4 
VZF Corona webinars op donderdagavond 
Swim Conference Webinar Week 

 

10/05 VZF Annulatie TAK opleidingen 2020  

18/05 VZF Verslag van de Raad van Bestuur VZF (09/03/2020).  

21/05 Wim Nieuw rapport op de website: clubrecords  

    

    

 
 
4.   Sportsecretariaat I 
Geen ontvangen voorprogramma’s: 
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Club Datum Omschrijving Inzwemmen 

    

    

 
Geen ontvangen uitslagen: 

Club Datum Omschrijving  

    

    

    

 
Geen nieuwe homologaties  
▪ A-tijden  
▪ Haaien  

 
Geen zwemmer behaalde provinciale record: 
 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum Leeftijd 

      

      

      

 
Geen zwemmer behaalde een Belgisch (jeugd)record: 
 

Naam en voornaam CV-nr Nummer Tijd Datum 

     

 
4. Financieel 
▪ Procedure steun aan de sport  

Analyse en toewijzen dossiers steun aan de sport waarvoor slechts 2 dossiers ontvangen en 
goedgekeurd werden (factuur tegen 15 december).      

 
5. Sportsecretariaat  
▪ De kalender voor seizoen 2020-2021 werd opgesteld en enkele samenvallende wedstrijden werd 

vermeden. Deze  kalender werd ook naar de VZF doorgestuurd. 
▪ Bij het PK in oktober 2020 indien normaal kan doorgaan, wordt voorgesteld om geen limiettijden te 

handteren maar iedere club de kans te geven elke zwemmer (met een tijd) voor een nummer in te 
schrijven. Door het aantal reeksen per leeftijd te beperken en mogelijk de traagste te schrappen zal de 
wedstrijd binnen een tijdslimiet worden uitgevoerd. De VZF spreekt dan ook over een ‘provinciaal 
criterium’ eerder dan een kampioenschap. De modaliteiten worden verder besproken in de volgende 
vergaderingen van het PN. 

▪ Rapport met clubrecords (vanaf 2013) op onze websites kan door de clubs worden geactualiseerd 
indien men dit wil via een XLS export vanuit team-manager. 

▪ Voor het zwembad Sint Pieters Woluwe is er nog geen beslissing. 
▪ TAK examens zullen niet kunnen doorgaan indien er gewerkt dient te worden met een beperkte jury 

door de COVID19 regels.  
 

6.  Varia 

• VZF (An Rydant) heeft gesprek gehad met de schepen van sport, Tim Borteel en burgemeester 
Veerle Geerinckx van Zemst. Zij willen erg graag een nieuw zwembad bouwen, bij voorkeur een 
50m bad. Er zijn ook plannen in Diest, waar Pieter-Jan van op de hoogte is. De volgende 
vergadering is vastgelegd voor zaterdag 30 mei om 14u. De uitnodigingen zijn verstuurd naar Pascal 
C en vertegenwoordigers van de clubs SCZ, SCSG. 

 

7.   Regeling van de werkzaamheden 
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▪ Volgende vergadering: op 30 juni 2020 om 19.30u via de ZOOM conference applicatie of indien 
mogelijk door de Corona beperkingen toch in het zaaltje van Brasserie De Oude Kantien, 
Kantineplein 3 te Heverlee. 

 
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 Comp.nr. Afstand  &  
Stijl 

Tijd Plaats Datum 
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