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

Notulen Bestuursvergadering
Vergadering van 27 oktober 2020

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:
Afwezig: P Lemaire

Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter.
1.

Secretariaat
▪ Briefwisseling:

Datum

Van/aan

7/10

VZF

8/10

VZF

Toelichting

Datum

Notulen Algemene Vergadering VZF - digitaal - 05/09/2020

Op 12 december om 10u00 houdt de VZF een Bijzondere Algemene
Vergadering (via Zoom). Meer praktische info volgt snel, blokkeer alvast
de datum!
19 november (zoom) ivm de nieuwe structuur en beleidsplan
Op donderdag 19 november organiseert VZF een Q&A voor onze leden
en geven we hier uitgebreid antwoord op. We starten om 20u00.
Registreer je en geef vooraf je vragen door.

11/10

Pascal D aan BEST
(Kathleen Wairy)

Dossier steun aan de sport Brabant East Swimming Team
Antwoord PB - “‘steun aan de sport’ dossier mag invullen met een
gelijkaardige aankoop”

14/10

KVZP (Sander)

Annulatie inschrijvingen wedstrijd te Leuven

23/10

VZF

Nieuwe maatregelen + Code oranje (protocol VZF)
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2. Sportsecretariaat I
Geen ontvangen voorprogramma’s:
Club

Datum

Omschrijving

Inzwemmen

Geen ontvangen uitslagen:
Club

Datum

Omschrijving

De Haai en A-tijden worden niet langer in de verslag gehomologeerd. De homologatie gebeurt
automatisch (on-line) via het nieuwe programma.
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
▪ Extra steun van VZF: Buiten 2,5 euro voor elke zwemmer ook geen afdracht startgelden (0,7 euro)
aan VZF. Voor het ex-PK slechts 4,3 euro als startgeld via factuur VZF.
▪ Vergoedingen jury (ex-PK) parkingtickets en of zwemrechters. (Hoofd)Jury leden die zelf betaald
hebben worden via tickets van de parking terugbetaald.
▪ De Lasten en lusten moeten de beslissingen van onze jaarvergadering reflecteren en deze dienen
nog steeds gevolgd te worden. Dit wil zeggen alle aanwezige officials krijgen een ‘lunch’ op PK en
de Kamprechter (maar ook ingehuurde Jurysecretaris en starter) krijgen extra voorbereiding
vergoeding. Pascal D checkt de juiste verwoording op de jaarvergadering.
4. Sportsecretariaat
▪ Impact en opties volgens de VZF wedstrijden veilig organiseren (COVID tijden).
o Rapport Corona positief bij DDAT in Oostende, reactie en mogelijkheden van de KR - VSC
vergadering en dit staat op de agenda
▪ Nieuw programma opladen wedstrijden is actief (sportsecretaris) - geen haaien en A-tijden rapportage –
zijn niet relevant (behalve voor de jaarlijkse cadeaus als de lijst on-line staat is dit voldoende). Geen
verder verslag sportsecretariaat in vergadering PB meer.
▪ ex-PK (COVID 17/18) Leuven 17 en 18 Oktober 2020
o Late annulatie door KVZP (14/10) , de normale toepassing van forfait regels worden gevolgd.
o RingTV maakte een reportage over wedstrijd in Leuven. Het PB bedankt Ria voor het interview
‘in naam van de provincie’
https://www.ringtv.be/sport/vlaams-brabantse-zwemtoppers-verzamelen-leuven
o Namens het provinciaal bestuur een dikke pluim voor de organisatie door LAQUA in deze
moeilijke COVID tijden. Ook het sportsecretariaat (Ann) moeten we feliciteren voor het mooie
resultaat

Fortis : BE85 0015 2032 0406

www.pbz-vlb.be

info@pbz-vlb.be

Notulen Bestuursvergadering – 27 oktober 2020

-3-

5. Varia
• Officials: TAK examens, stage, cursus
o Praktische tak-examens hervatten
o Stages zijn ook weer mogelijk op volgende dagen: Leuven, 17/10 NM: nog één plaats + Aarschot
11/11 (VM + NM) telkens 3 plaatsen + 26/12 (VM) te Ternat: 3 plaatsen
o VZF/VSC vraag Data cursus TAK 2021 : het PB plant een datum voor cursus TAK in maart
2021 op 20st en 27st
o Om tijdig extra KR's te hebben moeten we nu de jurysecretarissen aanspreken (die jonger zijn
dan 55 jaar). Wim stuurt een mail nadat hij de lijst gecontroleerd heeft.
• Voorbereiden Interprovinciaal beraad -> alle punten verschoven naar vergadering van 19 november
en 12 december met de VZF in verband met de nieuwe structuur.
6. Regeling van de werkzaamheden
▪ Volgende vergadering: op 24 november 2020 om 20.00u via de conference applicatie.
7. Op te volgen punten:
Datum
25/02
27/10
27/10

Wat
3 Extra emblemen en handdoeken voor de KLSVZ zwemmers.
Oproep nieuwe KR via lijst Jury Secretarissen
Verwoording lunch en extra vergoeding op jaarvergadering
(amendement door de vergadering aanvaard ?)

Wie
Peter
Wim
Pascal D

Tegen

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