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

Notulen Bestuursvergadering
Vergadering van 27 april 2021

Virtuele vergadering.
Aanwezig: W. Stevens, P. Dom, A. De Wit, P. Caroyer
Uitgenodigd: R. Van den Broeck (U)
Afwezig met kennisgeving: S. Silverans, N . Ricquier
Afwezig:
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter.
De voorzitter bedankt Peter Lemaire voor zijn inzet en werk in het provinciaal bestuur en aanvaardt zijn
ontslag uit onze vergadering. Er wordt niet voorzien in vervanging tot de nieuwe structuur van de VZF regio
raden duidelijk zullen zijn.
Wim Stevens (voorzitter) herhaalt ook de intentie dat hij zijn functies zal neerleggen bij het begin van
volgend seizoen en niet de nieuwe regio raad zal voorzitten.
1.

Secretariaat
▪ Briefwisseling:

Datum

Van/aan

Toelichting

Datum

01/04

VZF

Nieuwsbrief :
1. KBZB: alternatieve zwemcompetities in de zomer
2. VTS: docenten (m/v/x) zwemmen gezocht
3. Nieuw nummer VK en VJK : De 800m massastart ;-)
4. Gewijzigde belastings-vermindering voor kinderopvang 2020
5. Spring-Information webinars voor clubbestuurders
6. Sport Vlaanderen #deeljeidee
7. Ondersteuning nodig om een ‘integriteitsbeleid’ binnen je club
op te starten?
8. Zwemfed Swim Conferences 2021: save the date(s)
9. Alles over "gezond sporten" nalezen?

07/04

VZF

10 redenen waarom zwemmen supergezond is!

17/04

VZF

Eindklassement DigiCup

20/04

VZF

Vlaamse Sportfederatie vzw, Sport Vlaanderen en de Vlaamse
overheid presenteren: Herlaad jouw sportclub
Vanaf 20 april kan je terecht op herlaadjouwsportclub.be voor
webinars, opleidingen, financiële steun en begeleidingsprogramma’s,
met Maarten Vangramberen als coach!

21/04

VZF

Reactie bestuursorgaan zwemfed
Het bestuursorgaan en de algemeen directeur bevestigen unaniem en
uitdrukkelijk hun vertrouwen in de persoon van Lode Grossen.
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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
▪ Geen punten
▪ De verdeling van, de handdoeken met tekst ‘VZF - Vlaams Brabant & Brussel’ na levering bij Pascal
C in mei 2021, verder te bepalen (kosten analyse).
▪ Het PB gaf antwoord op een aantal vragen van clubs in verband met het dossier ‘Steun aan de
sport’ (SCZ, ZCT en KLZV). Net als op de jaarvergadering wordt de nadruk gelegd dat de dossier
zeer ruim zullen bekeken worden, zodat alle initiatieven een kans maken.

4. Sportsecretariaat
▪ KBZB zomercircuit 2021
o We bekijken in onze provincie of er samen met de clubs een aanbod van wedstrijden kan
komen. De presentatie zal overlopen worden om uitleg te geven aan clubs die interesse
hebben. Vergadering op 6 mei met zoveel mogelijk clubs.
o Leuven Aquatics , KAZS en DDAT gaven al aan dat ze een volledig wedstrijd programma (4
sessies) pogen in te richten.
o SCZ vraagt om organiserende club vrij te laten het voorprogramma op te stellen, zodat miniwedstrijden (tussen een zeer beperkt aantal clubs) kunnen georganiseerd worden. Deze
clubs schrijven zich dan niet in op een andere zomercircuit. Het is reeds bewezen dat dit type
wedstrijden veilig en correct georganiseerd kan worden.
o De VZF (Inge Leeten) wil graag zo snel mogelijk in mei weten waar we staan binnen onze
provincie.
▪ Wedstrijd Kalender 2021-2022 : De procedure staat op https://www.pbz-vlb.be/kalender3/handleiding-kalender (tegen 1 mei door de clubs in te vullen)
▪ Zwembad Liedekerke (ZIOS) is gehomologeerd en in orde !
5. Varia
• Van SCSG vernamen we dat het zwembad Grimbergen sluit tot eind 2021. De vzw SCSG heeft
beslist om haar activiteiten (zwemschool, competitiezwemmen, Waterpolo en aquagym) tijdelijk stop
te zetten. Daarom is SCSG is gestopt met competitie en al hun vergunninghouders zijn vrij.
Het is wel goed te horen dat er plannen zijn om terug op te starten in 2022 en het PB geeft de raad
ervoor te zorgen dat deze plannen gekend zijn bij de trainers en zwemmers.
6. Regeling van de werkzaamheden
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Volgende vergadering: op 25 mei 2021 om 20.00u via de conference applicatie.

7. Op te volgen punten:
Datum
24/11
22/12
27/04

Wat
NOG GEEN Publicatie : PK 2021 deelname voorwaarden en
limiettijden (dezelfde als in 2020)
Handdoeken met tekst ‘VZF - Vlaams Brabant & Brussel’
Er is een sneuvel document regiocomité en sneuvel document
adviesraad regiowerking opgesteld door de VZF. Deze zal aan
het PB verdeeld worden voor volgende vergadering.

Wie
Nico & Wim
Pascal C
Pascal C en
Nico

Tegen
Volgende
vergadering
17 /05

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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Comp.nr.

Afstand &
Stijl
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Tijd

Plaats

Datum
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