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

Notulen Bestuursvergadering
Vergadering van 30 juni 2020

Vierde 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.

Secretariaat
▪ Briefwisseling:

Datum

Van/aan

Toelichting

Datum

27/05

Wim (voorzitter)

Dossier steun aan de sport Brabant East Swimming Team & Dilbeekse
Zwemvereniging werd aanvaard.

06/06

VZF

Waarom zijn de zwembaden nog steeds niet open?
Directeur An Rydant geeft toelichting aan alle leden op zaterdag 6 juni
om 19u30 via een Zoom-webinar

07/06

VZF

Mededeling van de Raad van Bestuur:
Laurent Samyn heeft vorige week besloten om zijn mandaat als
voorzitter en bestuurder met onmiddellijke ingang stop te zetten.
Pieterjan Vangerven werd met unanimiteit van stemmen verkozen tot
nieuwe voorzitter en zal zetelen als vertegenwoordiger in de
topsportcommissie zwemmen. Hij wordt in zijn functie als
penningmeester vervangen door Hendrik Wallijn. Lieven Dornez blijft tot
de algemene vergadering van 5 september aan als ondervoorzitter

16/06

VZF

VZF Nieuwsflash - Jeugdfonds - n°7

17/06
18/06

KBZB

Dates BK-CB SWI 2021+2022 & Prov. Calendar Events 2021
Rechtzetting > Datum- BK-CB SWI 25M 2022

22/06

KBZB

BZB Bondsreglement editie 2020 * FRBN Règlement Fédéral édition
2020

25/06

VZF

Koen Van Buggenhout stopt als technisch directeur van de Vlaamse
Zwemfederatie. Vanaf 1 augustus 2020 zal Lode Grossen opnieuw
technisch directeur van de VZF worden. Grossen vervulde deze functie
reeds van 2003 tot 2013 en werd nadien algemeen directeur van
Gymfed.
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2. Sportsecretariaat I
Geen ontvangen voorprogramma’s:
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

3. Financieel
▪ Procedure steun aan de sport – gezien de specifieke situatie met COVID zal deze procedure
uitgebreid kunnen worden naar ondersteuning maatregelen of materiaal noodzakelijk voor de
nieuwe procedures. Wordt bekeken op basis van de procedure. Bijvoorbeeld een elektronische fluit.
▪ Aanpassing financiën VZF werd gepresenteerd aan de voorzitters van de provincies. De vergadering
bepreekt de impact op ons en concludeert dat zeker in COVID tijden solidariteit tussen de clubs
moet aangemoedigd worden. Het PVB is echter niet van oordeel dat het voorstel van de VZF
voldoet aan de criteria die wij verwachten als solidaire verdeling van de banktegoeden van de
provincie aan de clubs.
4. Sportsecretariaat
▪ De kalender voor seizoen 2020-2021 werd onder voorbehoud overgemaakt aan de VZF. Er wordt nog
gewacht met het toekennen met de KR en de examen tot er duidelijkheid is rond de te volgen
procedure.
▪ Opstellen CVB schema’s (na goedkeuring kalender VZF) werd uitgevoerd en gecommuniceerd,
opnieuw onder voorbehoud.
▪ TAK cursus, examens en stages te bekijken binnen de COVID procedure voor de wedstrijden.
5. Varia
• Na de vergadering in verband met Zwembad Hofstade met VZF en gemeente Hofstade/Zemst blijkt
dat binnen Sport Vlaanderen slechts het bad in Antwerpen als topsportbad zwemmen zal erkend
worden maar dat het bad op domein van Sport Vlaanderen wel voor andere watersporten een
gewestelijke positieve kan krijgen. Uiteraard zullen zwemwedstrijden mogelijk zijn. De clubs van
Vilvoorde en Strombeek zijn reeds in verdure gesprekken met de bouwheer.
•
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6. Regeling van de werkzaamheden
▪ Volgende EXTRA vergadering: op 04 augustus 2020 om 19.30u via de ZOOM conference applicatie.
▪ Vergaderingen voor najaar blijven op de laatste dinsdag van de maand (in levende lijve of via
videocall)
7. Op te volgen punten:
Datum
25/02
30/06
30/06

Wat
3 Extra emblemen en handdoeken voor de KLSVZ zwemmers
Verdelen van de richtlijnen voor opstart van de zwemwedstrijden
binnen COVID veilige omgeving van het sportbestuur zwemmen.
Analyse van elektronische fluit en ander materiaal voor
ondersteuning officials bij COVID procedure.

Wie
Peter
Ria

Tegen

Wim

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
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