VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
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Aanwezig:
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Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

16/12/2017 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Berchem
Mike Sarrazijn (VZF), Roland Montens, Franky Joos, Jef Hufkens, en Jan
Cocquyt
Etienne Jooris
FFBN steeds welkom op onze vergaderingen
Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 16 december werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
ste
 KBZB ivm nationale selectiewedstrijden (zie 1 punt algemeen)
3. Uitgaande post / mails :
 Geantwoord op alle ontvangen e-mails
4. Algemeen :
 Er zullen opnieuw selectiewedstrijden gehouden worden in een 50m- bad om zich te
selecteren voor Internationale OW wedstrijden. De selectiewedstrijden zullen doorgaan op:
 21/01/2018 kampioenschappen van de FFBN
 23/02/2018 Vlaamse kampioenschappen van de VZF
 Mei 2018 KBZB open
Normaliter zullen deze selectiewedstrijd onder leiding staan van een KOF
Een zwemmer die een preselectietijd haalt op de 5000m indoor zal door de KBZB worden
uitgenodigd worden voor een door de KBZB bepaalde representatieve openwater wedstrijd.
Op basis van de evaluatie van het resultaat op deze betrokken testwedstrijd zal de betrokken
zwemmer al dan niet weerhouden worden voor het internationaal kampioenschap in kwestie.
Deze keuze van deze openwater testwedstrijd kan niet betwist worden en de deelname is
verplicht om een selectie te bekomen
 Er is binnen de FINA reglementen niets gewijzigd wat betreft structurele reglementen
openwater, dus hoeven wij wat FINA betreft, binnen ons reglement ook geen aanpassingen te
doen.
 Wel gaan we binnen het reglement wel enkele wijzigingen doorvoeren, enerzijds om alles
conform te maken met het reguliere zwemmen.
 Jef zal de voorgestelde wijzigingen binnen het reglement doorsturen aan Michel Hougardy van
de FFBN om alzo nationaal op dezelfde lijn te zitten en het nationaal te kunnen goedkeuren..
 Wanneer het nationaal is goedgekeurd zal Jef een aangepaste versie van het openwater
zwemreglement doorsturen naar Wouter Georges om aan onze verplichtingen voor 2018 te
voldoen.
 Ook zal er dan een nieuwe versie van het reglement op de site worden geplaatst, zodat
iedereen dit kan downloaden.
 Net zoals in het seizoen 2017 zal er door het VSB-OW in 2018 ook 1€ / start worden gevraagd
aan de inrichters. dit om de garantie te behouden voor de aankoop van de prijzen van de
kampioenenviering.
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5. Varia :
 Onze Algemeen Directeur Mike Sarrazijn heeft ons een kleine uiteenzetting gegeven wat
betreft de voornaamste wijzigingen in de structuur voor de sportbesturen vanaf de
verkiezingen 2018. Belangrijkste items zijn:
 Sportbesturen worden sportcommissies
 Verkiezingen/benoemingen zullen niet meer provinciaal gebeuren, oproep via de
federatie, en de RVB zal beslissen op advies van de provincies en de huidige
commissie.
 Mandaten van 4jaar, met een max 12 aaneensluitend vanaf 2018. Wisselen zou
kunnen.
 Er zal een personeelslid zetelen in iedere commissie als secretaris.
 Er zal ook een Ethische Commissie komen met externe personen uit verschillende
sporten
 Jef zal in de loop van het voorjaar 2018 opnieuw een oproep doen om eventuele gebeuren
inrichters te ronselen voor de kampioenenviering 2018.
 Jef zal het formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen. Wel is er afgesproken om met
volledige nieuwe nrs te beginnen, dit om zo weinig mogelijk gaten te laten. Prijs nieuwe
siliconen badmutsen te betalen door de clubs 8 €.
 Jan was aanwezig op het openwater congres in Nederland,
Er is opnieuw vraag naar een SS interland maar ze zouden dit graag in België zien doorgaan,
Jan heeft hen 2 voorwaardelijke data’s gegeven 05/08 Geel en 15/08 in St Niklaas, die dag
zijn er geen wedstrijden in Nederland. Wel moet dit nog besproken worden met de beide
organisaties. Wordt vervolgd.
 Jef zal Niek Cloots (NL) laten weten dat hij ten allen tijde mag mee fungeren als kamprechter
openwater bij ons, wel graag eerst Jef verwittigen als hij wenst te werken.
 Daar we het gesprek met Mike hebben gehad is het niet nodig om nogmaals af te spreken met
Sepp, Vergadering van 05/01/2018 wordt geannuleerd.
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Laatste controle brochure naar de clubs toe
Online laten plaatsen van de openwater brochure 2017
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2018
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Reglementen en OW brochure aanpassen
Gewijzigde reglementen door sturen naar de KBZB
Nieuwe reglementen nationaal laten goedkeuren
Goedgekeurde reglementen copieren voor de
kamprechters OW en de commissieleden
Voorgedrukte mutsen bestellen

Jef
Jef
Franky
Jef
Jef
Jef
Jef
Jef

Tegen
wanneer?
Einde feb. 2018
Feb-Ma/2018
Medio jan/2018
Jan/feb 2018
Maart 2018
15/01/2018
asap
April 2018

Jan

Februari 2018

Start vergadering :
09u30
Einde vergadering : 12u45
Volgende vergadering : zaterdag 27 januari 2018 om 09u30 in het HVDS te Berchem

Prettige Feestdagen
en een
Gezond 2018
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