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

Notulen EXTRA Bestuursvergadering
Vergadering van 04 augustus 2020

Extra virtuele vergadering.
Aanwezig: W. Stevens, P. Caroyer, P. Dom, S. Silverans, N . Ricquier, A. De Wit
Uitgenodigd: R. Van den Broeck (U) - KAZS Diederik (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

05/07

Ann

TAK examens
in het document van de VZF, zijn de praktijk TAK examens toegestaan.
Geen nieuwe theorie opleiding, maar wel afwerken van huidige
praktijkexamens.

14/07

VZF

Bij Q&A vragen :
1/ Buiten de provincie deel te nemen aan wedstrijden niet te verbieden,
optie kiezen om op uitnodiging hun wedstrijd te organiseren
2/ niet verplicht een sanitair verantwoordelijke aan te duiden, .
3/ maximaal aantal zwemmers per baan aangepast (6)
4/ geen prijsuitreiking toegestaan

26/07

KAZS

Voorstel:
We organiseren zoveel als we kunnen op 1 plaats een volledig COVID19 competitie zonder publiek, deze competitie kan over meerdere dagen
verlopen ? De plaats (Aarschot) optimaliseren volledig volgens de
normen zodat ieder official, kamprechter er zeker van kan zijn dat alles in
orde is.

29/07

Ria (via VSB)

Overzicht wedstrijden najaar 2020 voor WEST VLAANDEREN

29/07

LAQUA

We zouden kunnen het PK organiseren binnen de bestaande
maatregelen indien verschillende partijen zijnde Sportoase, Stad Leuven
waar we momenteel mee in overleg zijn, constructief verder mee naar
oplossingen zoeken in bv extra ruimte,...

2. Sportsecretariaat I
Geen ontvangen voorprogramma’s:
Club
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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 – late kandidatuur SCZ kan niet meer weerhouden worden.
▪ Procedure steun aan de sport – onder COVID reglementen zou de provincie de nieuwe manier van
organiseren (voorstel KAZS) financieel ondersteunen door het betalen van een deel van de
huurkosten. Dit zou het voorstel vervangen om een pakket ter beschikking te stellen van alle clubs
die een wedstrijd organiseren.
4. Sportsecretariaat
▪ Impact en opties volgens de VZF wedstrijden veilig organiseren (COVID tijden). (geen publiek ?) Wat
met de KR die TAK examens afnemen / aantallen ? Te weinig reeksen, plots twee mensen in dezelfde
baan, slechts één aankomstrechter en dan mag daar plotseling wel iemand anders kort bij, … PB weet
niet goed hoe dat te organiseren valt.
▪ Er zijn tot nu toe al zes geannuleerde (provinciale) wedstrijden kalender voor seizoen 2020-2021
▪ Organisatie van PK - andere naam en in te bouwen in het schema van Aarschot
▪ Voorstel van Aarschot wordt besproken en positief geevalueerd (een nieuwe ‘zoom’ vergadering’ met de
clubs zal zo snel mogelijke georganiseerd worden.
o In Aarschot een referentiemodel op te bouwen hoe we in deze tijden een zwemwedstrijd kunnen
organiseren. Mede door hun infrastructuur is KAZS er zeker van dit te kunnen doen.
o De wedstrijd zal over de ganse dag plaats vinden. In de ochtend zullen we een wedstrijd
inrichten voor 9-12 jarigen in de namiddag zullen we de zwemmers die 13+ zijn kunnen
zwemmen.
o Elke team moet een afgevaardigde, een COVID-19 verantwoordelijke hebben en een trainer. De
zwemmers, afgevaardigde en COVID-19 verantwoordelijke zullen in de sporthal plaatsnemen
waar bedden, stoeltjes, … zijn toegelaten. Trainers zijn toegelaten in het zwembad. Elke
trainer zal een box toegewezen krijgen waar hij/zij de wedstrijd kan coachen. Een team inclusief
trainers, afgevaardigden en COVID-19 verantwoordelijke mag maximum uit 50 personen
bestaan, de zogenaamde sportbubbel. De wedstrijd zal plaats vinden zonder publiek, maar we
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zullen de wedstrijd streamen met overlay van de elektronische tijden, zo kunnen ouders de
wedstrijd volgen via het web.
o We hebben ook een beperking van aantal zwemmers per dagdeel maar door regelmatig een
wedstrijd in te richten hopen we dat elke zwemmer kansen krijgt om zich te tonen.
We proberen daarom onze Vlaamse Brabantse zwemmers de komende maanden de
mogelijkheid te geven om wedstrijden te kunnen zwemmen. De juiste data wanneer wedstrijden
kunnen plaatsvinden te bepalen maar op feestdagen 1-2 november, 11 november en tussen
kerst en nieuwjaar hebben we zeker mogelijkheden. Andere zondagen pas de komende weken
kunnen bevestigen, maar KAZS moet rekening houden met andere sporten.
o KAZS begint eraan op 13 september. De eerste wedstrijd richten we samen in met ZCT.
Wat met het PK 2020 ? Wat met het CVB circuit voor het komend seizoen ?
o Het PK in zijn oorspronkelijke vorm behouden is onmogelijk. Zwemmers kregen niet de
mogelijkheid om aan de deelnamevoorwaarden te voldoen of om een inschrijvingslimiet te
behalen.
o Een zwemwedstrijd mag maximaal 3 uur duren. De gemeentelijke overheid legt beperkingen op
mbt het aantal deelnemers. We zijn van oordeel dat de zwemmers niet de mogelijkheid krijgen
in competitie te treden met de snelsten uit onze provincie. Wat is de waarde van een gouden
medaille in zulke omstandigheden ?
o Het Provinciaal Bestuur besliste daarom dat het PK 2020 niet als PK zal doorgaan. Er zal wel
een wedstrijd zijn tijdens het voorziene week-end (onder voorwaarde dat het bad beschikbaar
is). Maar de wedstrijd wordt een gewone, weliswaar corona-proof, wedstrijd. Aangezien het
aantal deelnemers beperkt is zal de wedstrijd weliswaar voorbehouden worden voor de snellere
zwemmers. Concrete regels hieromtrent moeten nog uitgewerkt worden.
o

Een soortgelijk verhaal voor het CVB. Vele clubs kunnen geen corona-proof wedstrijd inrichten.
Het is onmogelijk de zwemmers een CVB programma op te leggen als voorwaarde om deel te
nemen aan het PK 2021.
o We hopen regelmatig wedstrijden te kunnen organiseren in het zwembad van Aarschot (veel
hangt af van de clubs: vinden ze vrijwilligers en officials om het initiatief te steunen of leggen ze
zich erbij neer dat de zwemmers niet kunnen deelnemen aan wedstrijden ?).
Besluit: dit seizoen geen PK noch CVB. Doch hopelijk wel regelmatig een zwemwedstrijd.
VERSLAG EXTRA VERGADERING met de CLUBS (MS-Teams meeting) op 12 augustus 2020
Aanwezig: Diederik, Pascal C, Ann, Nico, Sabrina, Wim, Ria
Afwezig: Peter, Pascal D.
Onderwerp: corona-proof wedstrijden samen met KAZS
13 en 17 september liggen vast
in oktober hopelijk ook 2 week-ends
11 november ligt vast
Hoe verloopt een wedstrijd
• geen publiek
• zwemmers wachten in sporthal.
• sporthal opgesplitst in zones
• elke club levert trainer, afgevaardigde, corona verantwoordelijke
• trainer staat in zwembad (zijn ruimte staat met tape aangeduid), afgevaardigde in sporthal
• electronische tijdopname - geen kaartjes naar jurysecretariaat sturen
• video streaming naar YouTube. Zwemmers kunnen wedstrijd volgen
• jurysecretariaat ergens in een vergaderzaal
• communicatie KR <-> secretariaat via walkie talkie
• oproepkamer 1 in sporthal, kamer 2 aan cafetaria, kamer 3 aan schuifaf. Begeleiding door
vrijwilliger met walkie talkie
• 4 officials aan KP zijde - zonder mondmasker
• 8 officials aan startzijde - met mondmasker
• enkele malen de officials doorschuiven zodat ze niet steeds een mondmasker moeten hebben
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enkel plaattijd en peertijd. Geen manuele chrono (mag niet van VZF). Enkel indien plaattijd
ontbreekt of duidelijk fout is wordt overgestapt op de peertijd. Bij zeer grote problemen beroep doen
op trainer of reserve TO
reserve TO 1/2 neemt tijd op van beste/laatste zwemmer. Noteren ze op papier dat ze bijhouden
KR vergadering via Teams op zaterdag
geen publiek
eerste wedstrijd zeker geen 50m. We vrezen dat dit teveel volk in het bad zou brengen
max 47 zwemmers per club + 3 begeleiders (trainer, ...)
geen medailles
telkens een volle dag. Voormiddag 9-12 jarigen - namiddag de andere
er is geen tijd om een covid klassement over de wedstrijden heen te organiseren
enkel clubs vlaams-brabant & brussel
cvb circuit vervalt
Prov bestuur sponsort 1 000 € voor dit soort wedstrijden
Nico zorgt voor programma van de wedstrijden
Ann bespreekt met Laqua of ze ook zoiets kunnen doen
Andere clubs zullen ook sponsoring vragen. We doen dit enkel indien de extra kost kan aangetoond
worden, de wedstrijd echt corona proof kan verlopen, voldoende zwemmers kunnen deelnemen, 8
banen zijn, er geld is. We zullen geval per geval bekijken.
Lasten en lusten worden gelijkmatig verdeeld over KAZS en de andere club

5. Varia
• KR vergadering voorbereiding nieuw seizoen, wordt uitgesteld
• Veerle stop als KR, er zal het nodige aandenken voorzien worden.
6. Regeling van de werkzaamheden
▪ Extra vergadering afhankelijk van de mogelijkheden die KAZS zal brengen. De clubs worden direct
uitgenodigd . (videocall publicatie op Youtube voor iedereen te herbekijken)
▪ Volgende vergadering: op 25 augustus 2020 om 19.30u via de ZOOM conference applicatie.
7. Op te volgen punten:
Datum
04/08

Wat
Aandenken voor Veerle (zie lijst)

Wie
Sabrina

Tegen

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar online aanwezigheid ‘vanuit z’n kot’ of in het buitenland 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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Comp.nr.

Afstand &
Stijl
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Tijd

Plaats

Datum
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