
Fortis : BE85 0015 2032 0406 www.pbz-vlb.be info@pbz-vlb.be 

 
 Secretariaat: Pascal Dom 
   Neerstraat 1B 1700 Sint Martens Bodegem 
     0477/47.65.70 

    pdom@pbz-vlb.be 
 

 
 

Notulen Bestuursvergadering 
Vergadering van 25 mei 2021 

 
 
 

Virtuele vergadering. 
Aanwezig: W. Stevens, P. Dom,  A. De Wit, P. Caroyer, S. Silverans, N . Ricquier 
Uitgenodigd: R. Van den Broeck (U)   
Afwezig met kennisgeving:   
Afwezig:  
 
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter. 
 
1. Secretariaat 

▪ Briefwisseling: 
 

Datum Van/aan Toelichting Datum 

06/05 VZF Nieuwsbrief - 5 mei 2021:  
1. Bestel NU je ISB-zwembrevet aan ledentarief 
2. Op 3 mei mochten we Phedra Van Daele verwelkomen 

in de KBZB-zwemfed-FFBN familie. Zij zal deeltijds 
Wouter Georges vervangen (bij de KBZB) en daarnaast 
ook werkzaam zijn voor de zwemfed en de FFBN.  

3. DigiCup: the sequel!  
4. Swim Conference webinar week 
5. VTS-opleidingen Initiator zwemmen najaar 2021 
6. Studiedag 'De sporter in een prestatiemaatschappij’ 
7. Schoonspringen: Nathan in Tokyo 
8. Update coronamaatregelen  

 

 

07/05 BelSwim Bekendmaking ontslag KBZB voorzitter Daniël Motton 
Voorzitter van de KBZB neemt ontslag en wordt vervangen door  
co-voorzitters van de VZF en de FFBN. 
Administratief is de KBZB dus nog enkel Phedra Van Daele 
Pieter-Jan Vangerven is dus nu ook naast voorzitter van de VZF 
ook co-voorzitter KBZB. 

 

 
 
2.   Sportsecretariaat I 
Geen ontvangen voorprogramma’s: 

 

Club Datum Omschrijving Inzwemmen 

    

 
Geen ontvangen uitslagen: 
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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 

• Dossier ‘Steun aan de Sport 2021’  
Clubs hadden tijd tot 24 mei 2021 om dossiers in te dienen. 

o Er werden 9 aanvragen ontvangen van SCZ, SCSG, LAQUA, KLSVZ, TRUST, ZCT, BEST, 
DIZV en KAZS 

o Alle dossiers werden goedgekeurd – De facturen worden verwacht ten laatste tegen 15 
augustus 2021 en te betalen tegen 31 augustus  2021.  

o Mail van Ann om dit aan iedere aanvragende club te melden 

• Steun aan de zomercircuit wedstrijden met CORONA beperkingen. Er komt geen extra compensatie 
van de VZF of provincie, de clubs moeten hun eigen kosten dekken. 

• Er is nog onduidelijkheid rond het innen en gebruiken van inschrijvingsgeld van PK door  het  
regiocomité’ nadat de rekeningen in september aan de VZF zullen overgemaakt zijn. 

 
4. Sportsecretariaat  
▪ Organisatie van mini-wedstrijden : via overleg geweest met Ronny en Joeri en het is inderdaad 

mogelijk om zelf een programma samen te stellen. 
▪ De wedstrijden die waarschijnlijk zullen georganiseerd worden. 

o Op 11 / 21 juli - DDAT.  Een volledig wedstrijdprogramma bestaande uit 4 dagdelen.  We 
verwachten max 200 zwemmers per dagdeel. 

o Op 24 / 25 juli - KAZS.   Een volledig wedstrijdprogramma bestaande uit 4 dagdelen.   
o Op 21 / 25 juli - LAQUA.   Een volledig wedstrijdprogramma bestaande uit 1 sessie op 21 ’s 

avonds  en 3 sessies op 24 juli  
o 18/7 namiddag  en 21/7 avond 24/7 ‘s avonds - SCZ + KVZP + ZORO zijn mini-wedstrijden 

Met volgend overzicht van aantal zwemmers.  Het zijn er 425 in totaal. 
o Ternat: +/- 155 zwemmers (op 11/7 enkel 120 zwemmers) 
o Aarschot: +/- 75 zwemmers 
o Leuven: +/- 180 zwemmers 
o SCZ, KVZP en ZORO hebben hun eigen wedstrijdjes met +/- 50 zwemmers 

Ontvangen opmerkingen: Landen maakt nog een keuze tussen Ternat of Leuven.  Dat kan dus 120 
voor Ternat (21/7) of 145 voor Leuven worden. Trust is verdeeld over Aarschot en Leuven, maar dat 
zal waarschijnlijk niet nodig zijn. ALZV zou zowel in Ternat als in Leuven telkens met 40 zwemmers 
meedoen. 
Geen lange afstand in Vlaams Brabant behalve de mini-wedstrijd van ZORO, SCZ en KVZP 
Avond wedstrijden zijn beperkt tot  22:00 ! 
Extra virtuele meeting met de clubs op 27 mei als afklop meeting van het bovenstaande.  
 
Gaat de VZF een MDB file opmaken voor de organisatie die het wel volgens het eerste programma 
gaan doen  MM door de clubs zelf  (Wim vraagt aan Inge)   
 

▪ De kalender van Vlaams-Brabant & Brussel. 2021-2022 
ALZV is nog aan het bekijken of ze het PK Lange Afstand kunnen organiseren.  . 
Rondvraag aan wie wanneer kan fungeren KR ?  
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▪ Provinciaal Kampioenschap 2021 
o Iedereen kan inschrijven (geen limieten geen deelname voorwaarden). Hoeveel actieve 

zwemmers zijn er nog over vandaag ?  
o Hoe schrappen bij teveel deelnemers ? Eerst op basis van de max individuele starten  (6 

over de wedstrijd) en daarna op basis van tijden als tweede beperking % per leeftijd -  
o De Titel Provinciaal Kampioen zal worden  toegekend dus ook medailles en badges (geen 

geldprijzen) 
o Blijft onder voorbehoud van COVID beperkingen - anders terug pseudo-PK zoals 2020. 
o Te bepalen dat er aflossingen zijn - wordt overwogen in juli/augustus 

 
5.  Varia 

• Plannen nieuw cursus TAK in september / oktober 2021 

• Verslagen vergadering werkgroep regio's VZF (versie 02 05 ), de vertegenwoordigers van onze 
provincie voegden hier aan toe dat we ook graag de "lusten" van bvb PK naar de regio's zien 
vloeien. Er wordt nog een financieel addendum verwacht.  
 

6.   Regeling van de werkzaamheden 
▪ Volgende vergadering: op 29 juni  2021 om 20.00u indien mogelijk een eerste fysieke vergadering. 

 
7.  Op te volgen punten: 
 

Datum Wat Wie Tegen 

24/11 Publicatie : PK 2021  Nico & Wim  

25/05 Verdelen Handoeken Pascal C  

25/05 Voorprogramma zomer-circuit - wedstrijden Ann  

 
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 Comp.nr. Afstand  &  
Stijl 

Tijd Plaats Datum 
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