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NOTULEN JAARVERGADERING 19 FEBRUARI 2022  
TE HEVERLEE 

 
 

Aanwezig voor het Bestuur: A. De Wit, W. Stevens, N. Ricquier, S. Silverans, P. Caroyer,  P. Dom 
Verontschuldigd: :  
Uitgenodigd R. Van den Broeck (U), PJ. Vangerven (U) 
Vertegenwoordigde clubs (14 live + 4 on-line + 3 volmacht) : ALZV, BEST (on-line), DDAT, DIZV, KAZS, 
KLSVZ (on-line), KVZP (volmacht –ontvangen voor SCZ), Laqua, SCHAR (Eendjes) (volmacht -ontvangen 
voor SPLASH), SCSG, SCWR, SPLASH , SCZ, STZ, TRUST (On-line), WIOS (on-line), WLW (volmacht -
ontvangen voor STZ), ZCK, ZCT (werd on-line verwacht), ZIOS, ZORO 
Afwezige (2) clubs : BSB, ATLZ 
 
Vergadering onder voorzitterschap van Wim Stevens, voorzitter. 
 

1. ONTHAAL EN REGISTRATIE van de gemandateerde clubafgevaardigden vanaf 9u30. 
 

2. NAAMAFROEPING van de clubs om 10u00 
 

3. OPENINGSWOORD door de Wim Stevens voorzitter van het Regiocomité en overlopen van de 
agenda.  

 
4. DE NOTULEN JAARVERGADERING VAN 06  FEBRUARI 2021 worden unaniem goedgekeurd. 

 
5. OVERZICHT van het voorbije jaar en doelstellingen 2022 Regio Comité Vlaams Brabant & Brussel 

● Het ledenaantal 2021 Vlaams-Brabant & Brussel : 11.163 leden – 25 verenigingen met 1.805 
Competitie-vergunninghouders en  9 358 niet competitie - of 23,3 % van alle VZF leden 

● Overzicht kerntaken regiocomité in 2021 (zie presentatie) 
● Wedstrijden - voor de prestaties wordt verwezen naar de website 
● Provinciale kampioenschappen 2022 : Op termijn worden PK reglementen uniform gemaakt voor 

alle VZF-clubs maar  
o organisatie PK 2022 blijft provinciale/regio bevoegdheid 
o organisatievoorwaarden vastgelegd door Zwemfed  
o limieten deze maand op website van het regiocomité dit zijn dezelfde limieten als PK-

2021en er zijn geen deelnamevoorwaarden 
o indien nodig wordt aantal inschrijvingen beperkt 

● Financieel overzicht 
o Steun aan de sport 2021 en 2022 (Official t-shirts en gehoorbescherming voor 

Kamprechters en starters van de regio) 
o Overzicht van de inkomsten en uitgaven 2021 binnen kader van de VZF 

 
6. VERKIEZINGEN 

● De vergadering (her)verkiest unaniem voor 4 jaar (tot 2026) voor het Regiocomité Vlaams-
Brabant & Brussel :  

o Ann De Wit (DDAT)  
o Wim Stevens (SCZ),  
o Sabrina Silverans (SCSG)  
o en Pascal Caroyer (TRUST) 
o Ter info, zijn nog 2 jaar (tot 2024) verkozen lid van het regiocomité : Nico Ricquier (KAZS) 

en Pascal Dom (DiZV) voor 4 jaar (tot 2024)  

http://www.pbz-vlb.be/
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● Herschikking functie bij het regiocomité: de nieuwe voorzitter wordt Nico Ricquier. De vergadering 
dankt Wim Stevens voor het voorbije voorzitterschap.  

● Vertegenwoordigers bij regioraad van de zwemfed voor regiocomité Vlaams Brabant en Brussel 
worden aangeduid: 

o Nico Ricquier 
o Pascal Caroyer 

 
7. VOORSTELLING NIEUWE STRUCTUUR VZF  

● Lode Grossen vertegenwoordigt de zwemfed op deze vergadering en het regiocomité dankt Lode 
om de nieuwe structuur te presenteren.  

● De regioraad is een overkoepeling van de 5 regiocomité die zal instaan voor de uniforme  en 
generieke aanpak binnen de VZF, zoals bijvoorbeeld de PK’s. Nog uit te werken : een nieuw 
regionaal criterium. 

o (ZORO) vraagt wat er volgend seizoen zal gebeuren met het CVB. Nico Ricquier geeft een 
overzicht wat er in verband met het nieuwe regionaal criterium binnen de regioraad nog 
besproken zal worden. Het volgende seizoen komt er zeker nog een CVB maar het wordt 
mogelijks aangevuld met extra modaliteiten.  

o (ALZV) vraagt wat er het het PK Lange Afstand zal gebeuren. Lode Grossen wijst in zijn 
antwoord naar het belang van de lange afstand voor jonge zwemmers en dat de PK LA 
zullen behouden worden rond de 1 november zoals voorheen. De stages van de elites (dit 
aantal zwemmers zal geen grote impact hebben) kunnen wel blijven plaatsvinden rond 
deze data.  

● Regiowerking zal volgende maand gestart worden met subsidies van Sport Vlaanderen. Op basis 
van een convenant en kandidaturen werden 6 clubs waarvan 1 in Vlaams Brabant (LAQUA) 
geselecteerd alsook 2 regio coachen uit onze regio. De focus van deze regio werking is de 
leeftijdsgroepen van de High Hopes 1 & 2 , met een gezamenlijke regionale ochtendtraining.   

o (DDAT) vraagt wat met de TSS ? Lode Grossen antwoordt dat dit zeker blijft bestaan en 
herbevestigt dat de Zwemfed in deze topsport scholing blijft geloven en zelfs zal uitbreiden 
via gesprekken met andere scholen in het Antwerpse.  

o (KAZS) vraagt waarom maar 1 op 6 uit onze regio terwijl bijna 25% van de zwemmers in 
onze regio zijn. Lode Grossen antwoordt dat dit een start is en dat er waarschijnlijk (tot 8 
of 10 ) zullen bijkomen. De Zwemfed is bereid om samen te zitten met elke club die een 
initiatief wil nemen.  

o (SCSG) vraagt wat met de Brusselse Rand ? Ook met deze problematiek is de zwemfed 
bereid om verder te werken met de betrokken clubs en naar een oplossing te zoeken?  

o (SCSG) stelt zich ook vragen rond de zwemscholen die systematisch overgenomen 
worden door Publiek-Private Samenwerkingen in de gemeentelijke zwembaden. Lode 
Grossen zegt dit probleem te herkennen en de zwemfed is reeds in gesprek met één partij 
(VITA in Temse) maar zal ook met de twee of drie andere organisatie (LAGO en 
SportOase, Studio 100 ?) proberen een overeenkomst te vinden.  

 
8. INTERPELLATIES 

● Er werden geen formele interpellaties ontvangen. 
 

9. RONDVRAAG 
● (KLSVZ) vraagt naar het tewerkstellings model (onder meer statuut verenigings-werker) - Lode 

Grossen meldt dat op de jaarvergadering van de Zwemfed een overzicht zal verspreid worden met 
de mogelijke tewerkstellingsvormen alsook de nieuwste regeling rond verenigingswerk. Het is 
duidelijk dat de vraag naar meer opleiding en kwaliteit van de lesgevers en trainer een impact zal 
hebben op hun vergoedingen.   

● (ZORO) vraagt naar bredere samenwerking met FFBN (ook in de Brusselse rand) zoals nu reeds 
bestaat voor de Belgische elites. Enkel de elite werking is op Belgisch niveau omdat de andere 
ontwikkelingsprogramma’s regionaal gefinancierd worden (subsidies van Sport Vlaanderen) .  

● geen verdere vragen uit de vergadering.  
 

10. SLOTWOORD door de voorzitter. 
 

http://www.pbz-vlb.be/
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De voorzitter iedereen een behouden thuiskomst en sluit de vergadering. 
De verslaggever 
 P. Dom 

http://www.pbz-vlb.be/

