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Doelstelling adviesraad 
regiowerking

Met de adviesraad regiowerking wil de Zwemfed een grotere uniformiteit  

nastreven  in de initiatieven en activiteiten die er in elke regio georganiseerd 

worden.  



Algemene taakomschrijving 
adviesraad regiowerking

De adviesraad vergadert min. 4x/jaar en staat in:

• Voor het verlenen van adviezen omtrent de regionale werking aan de 

medewerkers van de Zwemfed en indien nodig het bestuursorgaan

• Voor het delen van ervaringen en goede voorbeelden uit de verschillende regio’s

• Voor de uitvoering in de regio van voorstellen die gedaan en bekrachtigd worden 

in de adviesraad regiowerking.   Om deze voorstellen uit te voeren kan elke regio 

beroep doen op een regiocommissie.



Items die besproken worden in de adviesraad regiowerking situeren zich vnl. op 3 

thema’s

1) Sportief aanbod in elke regio

• In elke regio is er een geüniformiseerd aanbod van zwemwedstrijden (voor alle 

niveau’s) die georganiseerd worden i.s.m. clubs.

Het globaal concept van deze wedstrijd zal uitgewerkt worden door de Zwemfed 

en een werkgroep 

• De evaluatie van de wedstrijden en eventuele bijsturing zal gebeuren door de 

adviesraad regiowerking.

• Opmaken wedstrijdkalender (-> regiocommissie)

Verduidelijking aanbod wedstrijden

• Paco (liefst door clubs zelf, wel ook mee in de gaten houden)

• Regionale wedstrijden (wedstrijdconcepten nog te bepalen)



2) Ondersteuning clubs

• De adviesraad kan adviezen formuleren naar manieren om clubs te ondersteunen 

in hun werking

• Clubs kunnen terecht bij hun regiocommissie indien ze concrete 

vragen/assistentie nodig hebben bij het inrichten van een wedstrijd

• Vanuit de adviesraad regio’s worden suggesties gedaan naar de Zwemfed om 

(informatica)tools te ontwikkelen 

Ondersteuning clubs

• Aantal provincies ondersteunen clubs met een financiële incentive.  

To do:

Bekijken welk budget hier jaarlijks voor gebruikt kan worden? 

Commissie bekijkt wat de noden zijn in de regio, doet een voorstel hiervoor in de 

adviesraad en indien akkoord kan dit toegepast worden.



3) Verbinding met de clubs

• De adviesraad regiowerking bekijkt welke initiatieven er georganiseerd kunnen 

worden om de verbinding tussen clubs onderling/ clubs en Zwemfed te verhogen.   

Jaarlijks zal er min. 1 initiatief genomen worden hiervoor door de regiocommissie 

i.s.m. adviesraad regiowerking en de Zwemfed.

• De adviesraad regiowerking zal jaarlijks initiatieven uitwerken rond bv. de 

erkenning/huldiging van officials, verdienstelijke leden...

-> eerder regionale commissie (met uiteraard goedkeuring adviesraad 

regiowerking)



3) Algemeen

• Bij het uitvoeren van haar taken, houdt de adviesraad te allen tijde rekening met 

de Zwemfed-visie en het Zwemfed-beleidsplan, die zijn goedgekeurd door het 

Bestuursorgaan

• Naast de algemene taken, zijn er per functie ook een aantal specifieke taken, die 

hierna verder worden beschreven.

• De adviesraad wijkt niet af van het stijlhandboek dat vanuit de Zwemfed is 

opgelegd en communiceert conform met alle regels inzake goed bestuur haar 

werkzaamheden via de website Zwemfed.be



Voorstel samenstelling

De adviesraad bestaat uit twee vaste groepen:

• Leden die worden aangesteld door de Zwemfed (personeel)

• 5 verkozen leden als vertegenwoordiger van de regio’s

(Elke regio heeft verplicht 1 vertegenwoordiger in deze adviesraad)

Daarnaast kan een beroep gedaan worden op:

• leden uit andere adviesraden 

• externe experten voor specifieke issues

De adviesraad heeft de mogelijkheid om voor specifieke issues een aparte 

werkgroep op te richten.




