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Notulen Jaarvergadering & kalenderzitting 
vergadering van 11 februari 2012 te Strombeek-Bever 

 
 

 
Aanwezig voor het Bestuur:  A. De Wit, J. Jacobs, S. Kestens, V. Matheussen, F. Mordijck,  W. 

Stevens,  T. Van Dijck. 
Uitgenodigd: J. Cocquyt, L. Ulenaers, M. Van de Voorde 
 
 
Aanwezige clubs: AART, AEGIR, AZS, BEST, BOAS, DBH, DDAT, DIZV, DWT, KVZP, LOR, 

LSVZ, LZC, RCTAL, SCSG, SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, WZV, ZCK, ZCT, ZIOS, 
ZO.   

Afwezige clubs: SCWR 
 
 
Vergadering onder voorzitterschap van F. Mordijck, voorzitter. 
 
 
 
1-2. Onthaal, registratie en naamafroeping 

� SCWR is afwezig. Deze club krijgt een administratieve boete van 65 € opgelegd. 
 
 
3. Openingswoord door de voorzitter 

Felix Mordijck bleef even stilstaan bij de evolutie van het aantal leden aangesloten bij de clubs 
in Vlaams-Brabant. Zoals blijkt uit het jaarverslag is er ten opzichte van 2010 een aangroei met 
804 leden. De voorzitter lanceerde een warme oproep opdat alle clubs hun niet-
vergunninghouders zouden aansluiten bij de VZF. Immers, hoe groter het ledenaantal binnen 
onze provincie, hoe meer impact de stem van onze provincie heeft.  
Met enige fierheid deelde hij mee dat de zwemmers van Vlaams-Brabant in 2011 weer zeer 
goede resultaten behaalden. Vlaams-Brabant draait mee op topniveau.  
 
Hij vraagt de clubs alert te zijn voor : 
� de extra controles door F.O.D. Financiën waarmee de VZW’s geconfronteerd worden 
� de reglementering opgelegd door VLAREM met betrekking tot het aantal redders nodig bij 

de organisatie van een wedstrijd. 
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4. Notulen vorige vergadering 
� De notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2011 worden eenparig goedgekeurd. 

 
 
5. Jaarverslag 2011 

o Evolutie van het ledenaantal 
o Overzicht georganiseerde activiteiten en vertegenwoordiging in diverse 

commissies/organen.  
o Evolutie homologaties (terugval provinciale records, stijging van de homologaties 

loodvisjes/haaien bij de heren en stagnatie bij de dames)  
o 17 clubs organiseerden in totaal 43 wedstrijden 
Het jaarverslag van 2011 wordt, na voorlezing, eenparig goedgekeurd. 
 

 
6. Financieel verslag en begroting 

� Bespreking Financieel verslag 2011 
� Joeri Jacobs overloopt de voornaamste posten op de jaarrekening (resultatenrekening + 

balans) 2011 en geeft ook wat toelichting bij de begroting voor 2012.  
Hij vestigde er onder meer de aandacht op dat de financiële ondersteuning voor 
deelname aan de Interprovinciale wedstrijden dit jaar beperkt bleef omdat er geen bus 
moest ingelast worden. Volgend jaar zal dat – zoals dat ook blijkt uit de begroting - wel 
het geval zijn, voor de verplaatsing naar Henegouwen.  

� Verslag rekeningnazichters 
� André Merckx (AZS), Thierry Dolet (DIZV) en Ingrid Smekens (LOR) keken de 

boekhouding en de rekeningen voor 2011 na.  
Ze bevestigden formeel dat de boekhouding goed en correct werd bijgehouden en 
stelden voor om de bestuurders kwijting te geven. 

� Goedkeuring financieel verslag 2011 
� Het financieel verslag van 2011 wordt eenparig goedgekeurd. 

� Goedkeuring begroting 2012 
� De vergadering formuleert geen vragen of opmerkingen bij de begroting, deze wordt 

eenparig goedgekeurd. 
� Kwijting aan de bestuursleden 

� De Jaarvergadering geeft, met eenparigheid van stemmen, de bestuursleden kwijting. 
� Benoeming 3 rekeningnazichters voor 2012 

� Volgende personen gaven zich op om de rekeningen van 2012 te controleren: 
� André Merckx (AZS) 
� Ingrid Smekens (LOR) 
� Mark Derese (SCZ) 
 
 

7. Verkiezingen:  
� Provinciaal bestuur : 3 leden 

De uittredende en herkiesbare bestuursleden waren Felix Mordijck (BEST), Veerle Schreurs 
(ZCT) en Joeri Jacobs (LOR). Er werden geen andere kandidaturen voorgedragen. 
De uittredende bestuursleden werden met unanieme goedkeuring herkozen. 

� VSB Zwemmen: 1 lid, uittredend en herkiesbaar Luc Ulenaers (ZIOS)  
De vergadering gaat unaniem akkoord met verlenging van zijn mandaat. 

� VSB Synchroonzwemmen : 1 lid, uittredend en herkiesbaar Inge Stuyck (WIOS) 
De vergadering gaat unaniem akkoord met verlenging van haar mandaat. 

� VSB Masters : 1 lid, geen kandidatuur ontvangen 
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8. Swimgate: stand van zaken 
� Joeri ligt de meest recente toestand toe. Er wordt vooruitgang geboekt, de testen worden 

verder gezet. De bedoeling zou zijn om vanaf september opleidingen te organiseren en 
vanaf 01-01-2013 operationeel te zijn.  
Eind maart ’12 volgt er noodgedwongen nog een nieuwe upgrade van de huidige Topswim.  

 

9. Eventuele interpellaties 
� Het bestuur heeft vooraf geen interpellaties ontvangen. 

 
 
10. Rondvraag 

• De resultaten van de bevraging over de mogelijkheid tot gebruik voor de clubs van internet 
in het zwembad werden aan de VZF. Blijkt dat er weinig clubs effectief gebruik kunnen van 
maken (al dan niet) tijdens de wedstrijden. 

• Bevraging naar het poolsysteem voor het B-circuit 
De groepsindeling van het B-circuit was tot 2011 per regio (geografisch). De clubs hadden 
tijdens de jaarvergadering van 2011 beslist om de groepen vanaf 2012 chronologisch 
(volgens datum) in te delen.  
De bevraging bij de clubs gaf volgend resultaat :  
  3 clubs reageerden niet/ of gaven te kennen geen voorkeur te hebben 
11 clubs willen de groepsindeling van het B-circuit per regio (geografisch) 
  4 clubs willen de groepsindeling van het B-circuit chronologisch (volgens datum) 
Voor 2013 zullen we de indeling van de groepen voor het B-circuit opnieuw per regio 
(geografisch) vastleggen. 
Tony Van Dijck overliep het reglement B-circuit 2013 en de lijst met de verdeling van de 
groepen voor het B-circuit 2013.  

• Vraag vanuit de vergadering opdat de clubs na ontvangst van de vraagprogramma’s voor 
het B-circuit willen te kennen geven of ze zich al dan niet tot deelname engageren. 

• Het aantal starten op voorhand beperken (vb. max. 2 starten per zwemmer) is niet echt 
nodig. Een alternatief hierop is dat de organiserende club zich het recht voorbehoud om,  
in de mate dat er een risico is op overschrijding van de maximaal toegelaten wedstrijdduur, 
het aantal starten te beperken (zodat boetes voor overschrijding wedstrijdduur kunnen 
vermeden worden).  

• Vraag vanuit de vergadering of het bedrag van de startgelden voor het B-circuit vastgelegd 
werd/wordt. De beslissing wordt overgelaten aan de organiserende club. 
 

 

11. Huldiging verdienstelijke zwemmers 
Onze verdienstelijke zwemmers in 2011 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van een 
provinciaal record of het behalen van een Haai en voor de Top3 in het eindklassement van het 
B-circuit, alsook enkele verdienstelijke synchro-zwemmers en openwater-zwemmers. 
 

 

12. Slotwoord door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur (PB) 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan de vergadering.  

Hij maakt van de gelegenheid gebruik om nog een paar oproepen te lanceren in alle 
Vlaams-Brabantse clubs : 
• Voor de cursus initiator B “normaal” die in principe op 3 maart start in de Sportoase te 

Leuven, zijn er nog een aantal plaatsen vrij! Momenteel zijn er helaas nog te weinig 
inschrijvingen om de cursus te laten doorgaan. Als er nog trainers zijn van Vlaams-
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Brabantse clubs die hiervoor geïnteresseerd zijn, kunnen die zich best zo snel mogelijk 
aanmelden.  

• De Raad van Bestuur VZF is op zoek naar een kandidaat bestuurslid voor de 
afhandeling van juridische zaken zoals statuten, disciplinaire materies, contracten e.d. 

Daarna wenst de voorzitter iedereen een behouden thuiskomst en sluit de vergadering.  
 
 
 
De verslaggever, 
 
 
 
 
Sylvia Kestens 


