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

Notulen Bestuursvergadering
Vergadering van 24 november 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: P Lemaire
Afwezig: B. Forsyth (U) , J. Cocquyt (U), PJ. Vangerven (U)

Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter.
1.

Secretariaat
▪ Briefwisseling:

Datum
1/11

Van/aan
Wim aan KVZP

KVZP (Sander)

Info VZF (Inge)

Toelichting

Datum

Financiële impact van deze beslissing af te wentelen op de inrichtende
club (Laqua in dit geval) kunnen we niet verdedigen.
Tribuneplaatsen. De aankoop van een ticket impliceerde de betaling van
het ticket. Niets hield jullie tegen om de tickets aan andere
geïnteresseerden door te verkopen.
====
Niet eens met jullie redenering.
Genoeg gediscussieerd. We zullen deze discussie verder zetten op het
niveau van de Federatie.
====
Ivm de terugbetaling van startgelden, verwijs ik naar het nieuwsbericht
op onze website, waarin we clubs oproepen om solidair te zijn met
elkaar. We vragen hierin aan de clubs om de 0,7 euro/start (die wij nu
niet innen) wel terug te storten naar clubs die niet aanwezig zijn op de
wedstrijd omwille van COVID. We verwijzen ook in het nieuwsbericht dat
we beseffen dat het voor de wedstrijdorganisatoren ook helemaal niet
makkelijk/evident was om wedstrijden te organiseren.
De Federatie wil zelf niet als partij tussenkomen bij deze geschillen
tussen clubs.

16/11

LAQUA
(Lief Van Derkrieken)

Coronagerelateerde uitgaven alternatief PK oktober 2020

20/11

VZF (An)

Uitnodiging deelname werkgroep door vertegenwoordigers PB
We zouden jullie willen vragen om, m.u.v. de provincie Oost-Vlaanderen,
per provincie 2 leden af te vaardigen en deze namen door te geven aan
Martine en mijzelf voor 30 november 2020.
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2. Sportsecretariaat I
Geen ontvangen voorprogramma’s:
Club

Datum

Omschrijving

Inzwemmen

Geen ontvangen uitslagen:
Club

Datum

Omschrijving

Geen zwemmer behaalde provinciale record:
Naam en voornaam

CV-nr

Nummer

Tijd

Datum

Leeftijd

Een zwemmer behaalde een Belgisch Record:
Naam en voornaam
Hendrickx Lander

CV-nr
LAQUA/11115/94

Nummer
800m VS

Tijd
Datum
7:43.81 21/11/2020

3. Financieel
▪ Steun aan de sport : de clubs hebben nog tot 15 december de tijd om hun facturen binnen te
brengen. Er werd op heden nog niets ontvangen. Voor onze jaarvergadering lanceren we een nieuw
initiatief voor voorjaar 2021. Modaliteiten later te bespreken.
▪ De cadeaus voor jaarvergadering en verdienstelijke zwemmers & ploegen hebben voor 2020 weinig
zin. Als alternatief voorstel om de actieve zwemmers (= alle zwemmers die in 2020 een officiële
competitie zwommen) die in 2020 getroffen door de COVID sluitingen en annulaties zouden allemaal
als kerstcadeau op de jaarvergadering iets ontvangen als “steun aan de sport”. Dit voorstel werd
aangenomen en zal verder ontwikkeld worden op de volgende vergadering.
▪ Positie PB blijft dat ook in COVID tijden de late afmeldingen (week voor de wedsstrijd) als forfait
worden behandeld. De organiserende clubs zijn niet verplicht om startgelden terug te betalen.
▪ Coronagerelateerde uitgaven alternatief PK oktober 2020 van LAQUA. Verlies startgelden is het
verschil met de inkomsten van vorig jaar, toen er veel meer starten waren, en nu. Dat is een verlies
maar geen coronagerelateerde uitgave. Het PB betaalt LAQUA voor alle Coronagerelateerde
uitgaven en de facturen door Sabrina naar VZF voor terugstorten noodfonds Sport.
▪ Naar KAZS de vraag naar hun facturen van sportzaal en de elektronica voor de eerste wedstrijd om
door te sturen naar VZF voor terugstorten noodfonds Sport.
▪ Bevestiging van het amendement in verband met vergoedingen en maaltijden jury - besproken AV
2020 (audio recording). Bij de presentatie over vergoedingen officials stelde Wim voor:
o 1) 30 euro + 20 euro (voorbereidingskosten) voor KR en 'ingehuurde’ JS en/of SP/SF en dit
is zelfs voor een halve dag en een hele dag blijft hetzelfde want 30 is max per dag bedrag.
o 2) daar komt boven dat er maaltijd moet gegeven worden (mag broodje of sandwich zijn) en
ook dit voor ALLE officials. Aangenomen en genoteerd als ‘ Voor iedere official , bij een
wedstrijd van meer dan één dagdeel, wordt een maaltijd (broodje en frisdrank/water)
voorzien ongeacht of hij 1 of 2 dagdelen presteert. “
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4. Sportsecretariaat
▪ Op de website en facebook van de VZF : “gelasten we ook al onze eigen VZF-activiteiten af t.e.m.
31/12.” https://www.zwemfed.be/nieuws/covid-maatregelen-2-november
o Meer info VZF : We hebben er inderdaad voor gekozen om momenteel enkele onze eigen
activiteiten te schrappen. Als clubs zelf iets willen organiseren en het mag van de federale en
lokale overheid willen wij dat niet tegenhouden. Maar zoals je zelf zegt is de kans
waarschijnlijk niet erg groot dat dat mogelijk zou zijn.
o Aanpassing van 19 november 2020: Wedstrijden in december wordt nu ook geschrapt: De
Vlaamse zwemfederatie heeft beslist om dit kalenderjaar geen organisaties van wedstrijden
meer toe te laten. Wij vinden dat er een absoluut minimum van vier weken zwemtraining
noodzakelijk is vooraleer er aan wedstrijden wordt deelgenomen. De streefdatum voor de
heropening van de zwembaden is momenteel 14 december, waardoor de eerste wedstrijden
(onder voorbehoud) vanaf 9 januari 2021 zouden mogen plaatsvinden.
▪ Vraag VZF om de kalender van het voorjaar te herzien
o Eerste wedstrijd 24 januari 2021 (LAQUA) en de eerst volgende wedstrijd 28 februari (STZ
en KAZS).
o Wedstrijd met 2 of 3 clubs op uitnodiging - zodat minder wachtruimte nodig is. Officials
moeten van de twee clubs komen (excl KR moet van een andere club , JS en SP mogen van
een andere club zijn) - kan op 4 banen.
▪ In 2021 wilt het PB een Prov Kamp aanduiden. De PK limiettijden zijn dezelfde als deze van 2020 onder voorbehoud of er genoeg wedstrijden zijn in het voorjaar om deze te kunnen zwemmen. De PK
deelname voorwaarde voor 11 tot 14 jarigen worden voor 2021 opgeschort.
▪ Wedstrijd KAZS 13/09
o Het PB neemt kennis dat het VSC het voordeel van de twijfel geeft aan KAZS en geen boete
voor de extra tijd (+ 30min zou 250 euro zijn) Het VSC vond in het wedstrijdverslag wel geen
reden waarom uitgelopen maar nam aan dat als eerste wedstrijd onder COVID regels deze
aan de grond van het uitlopen zouden liggen.
o Informatie: kamprechters ‘moeten’ in het verslag een verklaring geven van de reden naar
waarheid.
5. Varia
• De voorzitter Wim gaf op 5 november biermand af aan Veerle (ex KR). Het PB dankt nog eens de
jarenlange inzet van alle KR en Veerle in het bijzonder.
• Officials
o Dringende oproep naar nieuwe kandidaat kamprechters. We ontvingen enkele bevestigende
antwoorden. Er zijn 3 nieuwe kandidaat KR' en twee andere zijn reeds in hun examentraject.
Luc Hendrickx vraagt dat de mensen zich kenbaar moeten maken bij het VSC/VZF (mail
naar hem <luc.henderyckx@scarlet.be>.).
o Door het tekort aan wedstrijden zal het opstarten van de cursus zo snel mogelijk zijn en
zeker niet on-line !!
o Het VSC besliste ook om de leeftijd kamprechters optrekken naar 67 (= 2 jaar Corona
invoegen)
• Organisatie VZF volgende Olympiade 2021-2024
o Q&A op donderdag 19 november zonder info over de invulling en doelen van het nieuwe
‘regio werking’ en regioverantwoordelijken (2 in 2021 naar 6 in 2023). Het beleidsplan staat
wel vol frisse ideeën, de vernieuwde energie, etc.
o Het tijdsschema werd door Alg Dir (An Rydant) extra toegelicht : De structuur van de
federatie staat omschreven in het Huishoudelijk Reglement. Het hangt af van het groter
kader, beschreven in de statuten. Afgelopen maandag 16 november werden de statuten
conform met o.m. nieuwe regels over goed bestuur en vzw wetgeving goedgekeurd door het
bestuursorgaan. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Bijzondere Algemene
Vergadering die bijeengeroepen is op 12 december 2020. Na goedkeuring van de statuten
kunnen we aan de slag met het huishoudelijk reglement, één document waarin o.m. ook de
deontologische codes, tuchtreglement, nieuwe regelgeving inzake ethiek en het net opgericht
Vlaams Sporttribunaal worden opgenomen.
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Een aantal delen en deze worden door afzonderlijke werkgroepen voorbereid. Deze
werkgroepen zullen voor het eerst samengeroepen worden in januari 2021. Eén werkgroep
zal nadenken en een tekst voorstellen over de werking van de regio’s/provincies.
In deze werkgroep, die zal voorgezeten worden door administratief en financieel directeur
Martine Vloeberghen, zullen vertegenwoordigers van de VZF zetelen, alsook
vertegenwoordigers van de provincies en onafhankelijken, in een twee- of drietal
vergaderingen zullen in de loop van de maanden januari en februari. Het is de bedoeling dat
het voorstel klaar is begin maart 2021.
o De VZF vraagt om per provincie 2 leden af te vaardigen en deze namen door te geven. Nico
en Pascal C zijn onze kandidaten maar we horen eerst Inge wat de doelen zijn (Pascal C
nodigt Inge uit voor maandag 30 november meeting)
Voorbereiden Jaarvergadering 2021 Provinciaal bestuur . De ‘jaarvergadering’ is niet verplicht maar
financieel overzicht en verleden kan gepresenteerd worden - april of mei is een mogelijkheid.
PB zoekt een nieuwe materiaalmeester.
Ria vervangt Luc Van Laer bij de nationale sportcommissie als onder-voorzitter.

6. Regeling van de werkzaamheden
▪ Extra vergadering via conferentie applicatie met Inge Leeten van de VZF rond de werking regio’s op
30 november 2020.
▪ Volgende vergadering: op 22 december 2020 om 20.00u via de conference applicatie.
7. Op te volgen punten:
Datum
25/02
27/10
24/11

Wat
3 Extra emblemen en handdoeken voor de KLSVZ zwemmers.
Reservatie zalen voor TAK cursus maart 2021
Uitnodiging vergadering met Inge Leeten en het PB op 30 november

Wie
Peter
Wim
Pascal C

Tegen
(wacht)

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar online aanwezigheid 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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