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

Notulen Bestuursvergadering
Vergadering van 22 december 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:
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter.
1.

Secretariaat
▪ Briefwisseling:

Datum

Van/aan

Toelichting

Datum

30/11

Wim aan kandidaat KR

Er zijn 3 nieuwe kandidaat KR's + twee andere zijn reeds in hun
examentraject.
De kandidaten officieel kenbaar maken via vraag een "officiële ik ben
kandidaat KR" mail te sturen (graag Ria en Wim in cc) naar Luc
Henderyckx <luc.henderyckx@scarlet.be>.

6/12

Jan C

Open water - slechts één wedstrijd kunnen doorgaan dit seizoen, nl.
het BK OPEN WATER in Zwevegem, met een record aantal
deelnemers (meer dan 300 !!).

10/12

VZF

Het VSC is op zoek naar een ad interim vervanger voor de
vertegenwoordiging van de provincie Oost-Vlaanderen.

12/12

VZF

Bijzondere Algemene Vergadering
• Beleidsplan VZF 2021-2024
• Actieplan VZF
• Presentatie Q&A beleidsplan (19/11/2020)
• Beleidsplan Topsport zwemmen 2021-2024

Stemming over het beleidsplan en de nieuwe statuten met grote
meerderheid goedgekeurd.

20/12

SCSG

Provinciaal Record vrouwen 17j - 50m schoolslag - 25m zwembad
Homologatieformulier Inte Pas van SCSG heeft op 13 december 2020
in Rotterdam (NL) een tijd gezwommen van 33:38 seconden.

21/12

VZF

Wedstrijden Zwemfed voorjaar 2021
FLANDERS SWIMMING CUP WORDT FLANDERS QUALIFICATION
MEET (23-24 JANUARI 2021)
HET VJTC (5-7 FEBRUARI 2021) GAAT NIET DOOR
HET VK (12-14 FEBRUARI) GAAT WEL DOOR
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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

Geen zwemmer behaalde een Belgisch Record:
Naam en voornaam

CV-nr

Nummer

Tijd

Datum

3. Financieel
▪ Steun aan de sport : facturen ontvangen van 2 clubs en doorgestuurd voor uitbetalen van de VZF
rekening
▪ Nieuwe actie ‘steun aan de sport’ tegen Jaarvergadering (indienen voor juni - facturen 15 augustus /
max 16.000 en 2000 per club iedereen mag indienen) -facturen vanaf 01 januari 2021 - zelfde
reglement als vorige keer maar met extra voorwaarde in orde met alle betalingen aan de VZF. Het
document kan al worden opgesteld en aangepast waar nodig.
▪ VZF presenteerde op de jaarvergadering de nieuwe bijdragen en boetes tarieven van 2020 worden
behouden in 2021 maar ook dat om BTW redenen geen startgelden 0,7 euro meer worden geïnd
door de VZF.
▪ Voor BK zijn er geen extra handdoeken maar wel geldprijs (per prov lijsten van geldprijzen).
▪ In de tabel hieronder vinden jullie het resultaat van de financiële kant van de wedstrijd op 17 & 18
oktober 2020. (ter info winst vorige jaren 2018: 5 415€ - 2019: 7 397€)
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4. Sportsecretariaat
▪ Organisatie TAK cursus maart 2021 onder alle voorbehoud.
▪ FLANDERS SWIMMING CUP WORDT FLANDERS QUALIFICATION MEET (23-24 JANUARI 2021) De
FQM zal doorgaan in beperkte bezetting, met een kleine selectie (op uitnodiging) atleten uit binnen-en
buitenland. Er is nog vraag naar extra officials Sneltest bus COVID zal zaterdagmorgen aanwezig zijn
voor zwemmers en officials (betaald door de VZF voor officials)
▪ Het VJTC op 5-7 februari zal niet doorgaan. Niet alle zwemmers hebben in de aanloop naar deze
wedstrijd immers evenveel kansen gekregen om zich te kwalificeren. Indien er terug wedstrijden
georganiseerd mogen worden, gaan er waarschijnlijk veel zwemmers staan te trappelen om terug te
starten. We zullen deze datum dus terug vrijgeven, waardoor clubs dit weekend kunnen gebruiken om
een zwemwedstrijd te organiseren
▪ Op de datum van het VK (12-14/02/2021) organiseert de VZF wel een wedstrijd (er zullen geen
Vlaamse titels uitgereikt worden). Deze wedstrijd is aangevraagd als een Fina A-wedstrijd. Als het
toegelaten wordt door de overheid, willen we deze wedstrijd zeker ook toegankelijk maken voor
meerdere competitiezwemmers.
▪ NOG GEEN Publicatie van de PK 2021 limiettijden (zelfde als in 2020) noch deelname voorwaarde 11
tot 14 jarigen (worden opgeschort) maar in 2021 willen we een Prov Kamp aanduiden. Onder
voorbehoud van de evolutie bij de VZF. De clubs zullen een vraag krijgen tijdens de JV en Nico &
Pascal C nemen deze feedback mee naar de VZF vergaderingen ‘regionale werking’.
5. Varia
• Pascal C neemt de taak interim materiaalmeester waar in afwezigheid van Peter.
• De nieuwe website en logo VZF is gelanceerd.

•
•

Het PB neemt notie van de mail van Veerle waarin ze ions bedankt voor het geschenk (uittredend
kamprechter). We hopen zodar alles weer veilig is om elkaar nog zeker eens te ontmoeten.
Het PB stelt voor om alle zwemmers die in 2020 competitie zwommen te huldigen. (750 zwemmers
competitie en 1 wedstrijd open water en zullen opvragen welke atleten er in 2020 deelgenomen
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hebben aan een wedstrijd waterpolo en synchroon-zwemmen.) Ze ontvangen een handdoek
(donkerblauw / Belgisch merk) met tekst ‘VZF - Vlaams Brabant & Brussel’.
6. Regeling van de werkzaamheden
▪ Jaarvergadering op zaterdag 6 februari 2021 vanaf 10:00 ) als virtuele vergadering (ZOOM meeting
van Pascal C tot 100) + vastleggen zaal niet nodig
▪ Volgende vergadering: op 26 januari 2021 om 20.00u via de conference applicatie.
7. Op te volgen punten:
Datum
27/10
22/12

22/12
22/12

Wat
Reservatie zalen voor TAK cursus maart 2021
Nieuwe actie ‘steun aan de sport’ tegen Jaarvergadering (indienen
voor juni - facturen 15 augustus / max 16.000 en 2000 per club
iedereen mag indienen)
Agenda JV 6/2/2021 opstellen en uitsturen
Inclusief agenda punt: bevraging denktank en het PK Vl B&B ?
Handdoeken met tekst ‘VZF - Vlaams Brabant & Brussel’

Wie
Wim
Wim

Tegen
Eind Jan

Pascal D

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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Afstand &
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Plaats

Datum
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