
Secretariaat Regio Comité: Pascal Dom

� Neerstraat 1B 1700 Sint Martens Bodegem

� 0477/47.65.70

� pascal.dom@regiovlbr.be

NOTULEN JAARVERGADERING 18 FEBRUARI 2023
TE HEVERLEE

Aanwezig voor het Bestuur: N. Ricquier, W. Stevens, S. Silverans, P. Caroyer,  P. Dom en T. Sulmont
Verontschuldigd: A. De Wit,
Uitgenodigd: L Grossen (U), PJ. Vangerven (U)
Vertegenwoordigde clubs (15 + 3 volmacht) : ATLZ, BEST, BGS, DDAT, DIZV, KAZS (volmacht), KLSVZ
(volmacht), KVZP, LAQUA,SCSG ((volmacht –ontvangen voor KVZP), SCWR, SCZ, STZ, TRUST, WLW,
ZCK, ZCTen ZIOS.
Afwezige (6) clubs: WIOS (verhinderd), AQTX, ALZV, BSB, ZGG en ZORO

Vergadering onder voorzitterschap van Nico Ricquier, voorzitter.

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

2. NAAMAFROEPING van de clubs om 10u00

3. OPENINGSWOORD door de Nico Ricquier voorzitter van het Regiocomité en overlopen van de
agenda.

4. DE NOTULEN JAARVERGADERING VAN 19 FEBRUARI 2022 worden unaniem goedgekeurd.

5. OVERZICHT van het voorbije jaar en doelstellingen 2023 Regio Comité Vlaams Brabant & Brussel
a) Ledenaantal

Evolutie na COVID stijgend voor leden nog niet voor CV houders maar wel stabiel
[KVZP] Zijn de deelnamevoorwaarden voor het PK in het zicht van die trage CV houder groei niet te
breed?
Vraag om misschien deze te vereenvoudigen tot enkel 200m WS en 400VS zoals ook voor de Vlaamse
jeugd.
Ook stelt men voor om misschien breder te kijken dan -15 jaar en alle ‘jeugd’ mee te nemen.
=> wordt later besproken in Varia ?
[SCZ] Merkt op dat er nog steeds groet wachtlijsten zijn voor de zwemscholen maar dat het lijkt of de
ouders op zoek zijn naar enkel Veilig-Zwemmen en niet naar zwemsport of  competitie 
[STZ/WLW en ZCK] Stellen dat de lidgelden ook stijgen (minder leden of CV houders) door de kostprijs van
zwem-water dat door de energiecrisis sterk in kost gestegen is.
[Atlandis] Ziet een opportuniteit omdat schoolzwemmen niet meer de sport als onderwijsprioriteit zet. En
daarenboven is er mogelijk ledengroei buiten het competitiezwemmen voor recreatief zwemen  met
kinderen en volwassen samen.  Zelfs in samenwerking met PPS constructies zoals bij hen in
Hanuit/Landen Plopsaqua groep, kan de club groeien in breedte. 
[Zwemfed – Lode]  Vraagt dat de clubs meer onderzoeken wat we kunnen bieden als zwemmen ? Door
een meer actieve positie naast competitie te zoeken naar marktgerichte zwemactiviteiten die vooral op
gemeentelijk vlak erg gevraagd zijn. Waar sommige sportclubs met gemiddeld 70 leden soms meer van
zich laten horen dan zwemclubs (scholen die gemiddeld 300 leden hebben. Zijn onze clubs niet te
bescheiden? 
[STZ] Is a-typisch met een grote stijging van het aantal CV dat ze wijten aan het feit dat jongere zeer snel
(vanaf 5 jaar al) mee worden uitgenodigd op zwemkampen / stages . 
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b) De activiteiten van het bestuur RC Vl B & B worden door Nico overlopen (ronde-tafel sportsecretarissen,
TAK opleidingen, deelname in Regio Raad) maar vooral  de organisaties van de PK’s (PK door en met
LAQUA en PK LA door en met ALZV) , de 50m bad wedstrijd in Brussel (enkel nog Molenbeek) werd door
declubs overgenomen .

c) De zwemprestaties van 2022 kunnen niet gehuldigd worden zoals vorige jaren omdat de
verantwoordelijkheid van de cadeau (voorheen handdoeken) nu op Zwemfed niveau voor alle provincies
gelijk zal zijn.

d) Er waren in 2022 33 regionale wedstrijden (‘CVB’ en open) en 10 PACO wedstrijden in de regio
e) Financieel overzicht is voor 2022 nu volledig opgenomen binnen de Zwemfed maar het RC heeft nog 

1200 € werkingsmiddelen die worden aangevuld met inkomsten van de PK’s. Voor 2022 geeft de RC
penningmeester Sabrina nog mee dat er uitgaven waren voor oordoppen voor KR en Starters  en een
aantal secretariaatskosten)  .

f) Het PK 2023 
Het financieel model wordt door de Zwemfed nog verfijnd en zal gelden voor alle regio’s . Het doel is dat
het voor de organiserende club kostendekkend moet zijn via 3.5€ per start.
De limiettijden en deelnamevoorwaarden zullen door de Zwemfed in 2024 pas geharmoniseerd worden
over alle regio’s. Maar voor 2023 blijven ze in onze regio gelden om zeker de wedstrijd duur van 3 uur in
de VM sessie en 4 uur in de namiddag sessie niet te overschreiden.
Het programma werd al geharmoniseerd met dezelfde nummers in een andere volgorde en met enkele
nummers voor 10 jarigen en een gemengde aflossing als extra nieuwe nummers.

g) Het RC deed een enquête en de volgende punten werden als top acuut aangemeld (waar Zwemfed en of
RC kan helpen)

i. Trainer opleidingen zal nauwer worden bekeken ook door het RC
ii. Kost Zwemwater wordt ook reeds opgevolgd

iii. Hulp bij wedstrijden – vooral bij ervaring voor een (vlotte) computercel en gebruik MEET
MANAGER – kan voor alle regio’s maar ook door RC voor Vl b & B alleen.

iv. Beschikken over voldoende officials en in Vlaams Brabant ook de TAAL van de official.
Kunnen de TAK examens en kwalificaties geharmoniseerd worden tussen Vlaamse en de
Franstalige federatie. Zo kan een official zijn kwalificatie (examens) doen bij de franstalige
fedreatie en aansluiten bij een club lid van de Zwemfed.  
Tijdens de wedstrijden is het vandaag al mogelijk (en loopt vlot) om A-B-C officials van de
Franstalige Federatie in te schakelen en een plaats te geven in een wedstrijd door de Zwemfed
clubs (georganiseerd in het Nederlands). Het vraagt een open geest van alle betrokken en vooral
langs beide kanten.
[SCWR] geeft aan dat het bijna onmogelijk is om iemand uit een faciliteiten gemeente zoals Sint
Genesius Rode  als official bij de Zwemfed te laten slagen en vraagt een regeling voor de boetes. 
[BGS] Bemerkt dat het probleem ook breder is dan officials en duidt een aantal casussen ronf
(internationale) erkenning van brevetten (redders , trainers) .
[Zwemfed – Lode] bevestigt dat de Zwemfed zal agenderen om equivalentie te specifiëren  maar
ziet een volledige oplijning van de opleidingen en kwalificaties als onmogelijk.  Hetzelfde
probleem bestaat ook voor de nationale en internationale assimilatie van trainers diploma’s. 
Goed nieuws is dan weer dat bij ‘problemen’ alles in verband met verzekeringen is steeds vlot
opgelost tussen de maatschappijen:   Ethias voor de Franstalige Federatie  en Arena voor de
Zwemfed. Internationale versie van het Hoger Redders brevet kan via de Redfed worden
aangevraagd die ook overal in België gelden.    

v. Eén vraag om voor 11-12 jarigen en 9-10 jarigen  -het  zwemreglement soepel toe te passen. Wat
vinden de andere clubs?
[SCWR] geeft een beschrijving van hoe dit in Frankrijk met een ‘pedagogische’ uitleg van de KR
wordt opgenomen. 
[Zwemfed – Lode ]  Voor de kampioenschap wedstrijden zal er nooit afgeweken worden van de
zwemreglementen. Maar voor de kleinere wedstrijden kan dit minder strikt, maar de meest
belangrijke uitsluitingen (bv twee hand met schoolslag) zullen steeds blijven. 

Regio comité Vlaams Brabant & Brussel www.pbz-vlb.be

http://www.pbz-vlb.be


Notulen Jaarvergadering Regio comité – 18 02
2023

-3-

[ZCK] Vraagt om het reglement niet te versoepelen maar eerder om de trainers verantwoordelijk
te maken om de inschrijving te evalueren en de kinderen (op voorhand) duiding te geven wat er
kan / zal gebeuren. De trainer weet heel goed wat zijn zwemmer kan en moet dan aan de
zwemmer (en de ouders !) goed omkaderen en de verwachtingen realistisch maken.
Blijft de vraag of zwemmers dan niet beter enkel deelnemen aan PACO (of is er een soort
C-niveau nodig) of anders recreatief zwemmen promoten.  

vi. Kost voor deelname wedstrijden en stages zijn persoonlijk voor de (ouders van) de zwemmers en
de Zwemclub

vii. Voor de opleidingen voor bestuurders is er binnen de VSF een breed gamma aanwezig.
 

6. VOORDELEN VAN LIDMAATSCHAP BIJ DE ZWEMFED VOOR EEN CLUB door Lode Grossen
(Algemeen directeur Zwemfed)
● Verzekering via ARENA is uitgebreid (ook buiten het zwembad , optionele bestuurlijke

aansprakelijkheid en extra voor activiteiten bij stage).
● Het ledenbeheer blijft bij ASSIST maar zal in 2023 een update / uprade ondergaan. De

organisatie achter ASSIST is nu ook uitgebreider en gebruikt door andere federaties. 
Opmerking in verband met SPLASH meet/team manager software en het onderhoud van
hiervan.

● De Zwemfed neemt aale kosten voor de clubs voor SABAM op alle activiteiten behalve een
dansfeest.

● Reeds 10 clubs werken met SportsPay (SDWorx) wat is aangeraden voor artikle 17
‘verenigingswerkers’ en ook om studenten arbeidscontracten correct te administreren.

● Redfed geeft 15 euro korting voor Zwemfed leden op de bijscholingen voor Hoger Redder.
● Een nieuw initiatief is dat de Zwemfed samen met een spin-off van de UGent een proef en tool

opzet voor het (professioneel) beheer van een zwemschool , inclusief een business plan zodat
de lesgevers professioneel kunnen worden gerekruteerd, opgeleid en vergoed.

● De Zwemfed volgt de Fred-brevetten (voorheen ISB)

7. INTERPELLATIES
● Er werden geen formele interpellaties ontvangen.

8. RONDVRAAG
● [BGS] Heeft een vraag naar een pool van trainers .

o [Zwemfed – Pieter-Jan] De Zwemfed stelt dat omdat alle clubs een zoektocht hebben
naar (gediplomeerde) trainers het niet mogelijk is om mensen te delen maar ze zetten
wel in op kennis-delen. Daarom komt er een open platform met model trainingen gericht
naar jonge trainers met doelstellingen voor andere niveau groepen dan voor topsport
zoals voorheen.

o [ZCK] Geeft mee dat trainers ook van elkaar kunnen leren door deel te nemen aan
gezamelijke trainingen zoals nu reeds opgezet voor de West-Brabant regio  door DDAT.

o [SCZ] Geeft mee dat ze een bijscholing voor trainers organiseren in Zaventem met als
onderwerp  ‘trainingen op master niveau’

●  [Zwemfed – Pieter-Jan]  Herinnert er aan dat de VSF nog een aantal verduidelijkingen zal
uitsturen in verband met het verplicht gebruik (en GDPR) van het uittreksel van het strafregister
voor alle vrijwilligers die met minderjarigen werken.

● Geen verdere vragen uit de vergadering.

9. SLOTWOORD door de voorzitter.

De voorzitter iedereen een behouden thuiskomst en sluit de vergadering om 11hr55.
De verslaggever
P. Dom
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