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Verslag vergadering VSB Masters
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

3 maart 2012
Beveren
Maes Lea, , Luc De Nijs, Danny Breeur, Filip Timmermans

1. Goedkeuring vorig verslag :
• Punt 3 moet herzien worden
2. Dankwoord aan de VZF
Hierbij danken we de VZF voor de geldelijke steun van 400 EUR voor de prijzen van het
aanwezigheidscriterium.
3. E mail : vragenlijst van VZF
• Het voorstel zal hier in het verslag toegelicht worden. Het is goed voor het inrichten van een
wedstrijd dat er officials zijn. Voorstel dat bij Masterswedstrijden officials voor om het even
welke club mogen fungeren . Een tweede mogelijkheid is dat enkel officials meerdere
vergunningen kunnen hebben. Om meer officials aanwezig te hebben is het eerste voorstel
het beste.
• Enige wijziging van het reglement : Geen vereiste meer om 5 wedstrijden te zwemmen om
mee te tellen voor het criterium.
4. Bedenkingn bij het voorgestelde nieuwe Boete-reglement
• Alleen de grote clubs riskeren de grootste boetes.
• Bij Masterswedstrijden komen er 30 clubs waarvan er 25 clubs die maximaal met 2 zwemmers
komen die geen official moeten meebrengen.
• Reglement uitbreiden met de voorwaarde dat de club die een record aanvraagt een
supplementaire official meebrengt.
• Positief is wel dat het de club zal stimuleren om leden tot official te laten worden.
5. Voorstel tot aanpassing reglement Aanwezigheidscriterium 2012
• Wie niet aanwezig is op de uitreiking van de prijzen van het Aanwezigheidscriterium op de
wedstrijd van Beveren, kan de prijs enkel nog afhalen het daaropvolgende jaar. Bij herhaling
wordt de prijs verbeurd verklaard.
6. Wedstrijdkalender Masters 2012-2014
Komen in aanmerking voor het Aanwezigheidscriterium 2012 :
17 maart : SWEM Wachtebeke
24 maart : ZN Nijlen
21 april : SVAZ Aartselaar
2 juni : PRANT Prov Kamp Antwerpen
Komen in aanmerking voor het Aanwezigheidscriterium 2013
23 maart : ZN Nijlen
Komt niet in aanmerking voor het aanwezigheidscriterium :
30 september : Belg Kamp: 1° dag Wachtebeke
7 oktober : Belg Kamp: 2° dag Verviers
3 december : Belg. Kamp. : 3° dag nog te bepalen
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Buitenlandse wedstrijden 2012:
4-6 mei : Open Nederl. Masterkamp Lange Baan Eindhoven
10-11 maart Deauville - Frankrijk
3-17 juni : Ricioni Italie : Wereldkampioenschap Masters
Buitenlandse wedstrijden 2013
Begin sept : Europese kamp Masters Eindhoven
Buitenlandse wedstrijden 2014
28 juli tot 9 aug : Wereldkampioenschappen FINA Canada Montreal
7. Topswim of Splash voor Masters
Er bestaat een verplichting om voor elke wedstrijd met Topswim of Splash in te schrijven. Meerdere
organisatoren van wedstrijden gebruiken nog niet het Topswim of Splash programma. Om fouten te
vermijden in de uuitslag en de statistieken staat de Vlaams Sportbestuur Masters achter het standpunt
de verplichting op te leggen.
8. Varia
/
Einde vergadering 11h57
Volgende vergadering : zal doorgaan te Beveren, op 29 september 2012
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