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

20/12/2014 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Berchem
Etienne Jooris, Roland Montens, Jef Hufkens, en Jan Cocquyt
Franky Joos

Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 20 december werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 GBZ ivm wel of niet aanwezig op de kampioenenviering. Hier is duidelijk op geantwoord dat
men moest afmelden bij de verantwoordelijken nl Jozef Hufkens of Roland Montens, zoals
voorgeschreven. GBZ had de aanwezigheden doorgestuurd naar de inrichters van de
kampioenenviering zijnde MZK. Wel hebben zij hun prijzen mogen meenemen na het betalen
van de reglementaire boete van 10 euro.
3. Uitgaande post / mails :
 Antwoord op de mail van GBZ
4. Algemeen :
 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 2015 te
voldoen.
 Ook zal er dan een nieuwe versie van het reglement op de site worden geplaatst, zodat
iedereen dit kan downloaden.
 Jef zal een nieuw reglement laten afdrukken voor alle kamprechters OW, deze zullen verdeeld
worden met de KR vergadering ergens in april 2015. Jef zal vragen aan de VZF dat dit door
hun kan worden betaald.
5. Varia :
 MZK heeft de facturen voor tussenkomst in de trofeeën zoals afgesproken doorgestuurd naar
de beide federaties; (VZF 500 euro, FFBN 500 euro) ondertussen is alles reeds betaald,
waarvoor dank aan de Federaties.
 Jef heeft de lijst van de zwemmers (sters) die zonder reden afwezig bleven op de
kampioenenviering doorgestuurd naar de VZF om alzo de boete hiervoor voorzien (10 euro) te
innen. De FFBN was in orde.
 Voor de kampioenenviering van volgend jaar 2015 gaat men niet meer kunnen afmelden voor
het regelmatigheidscriterium.
Voorstel: bij afwezigheden zal men de keuze hebben, of men betaald onmiddellijk de
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voorziene boete en men krijgt zijn prijs mee of men betaald de voorziene boete later aan de
federaties maar zonder geschenk (is zoals het nu was).
De BK- en Vl medailles zullen steeds worden meegegeven aan de verantwoordelijken van de
clubs.
Reglement en de brochure zullen worden aangepast.
Evaluatie kampioenenviering in Menen:
 De organisatie was zeeeeer goed, het was een zeer fijne locatie, echt een bewijs dat een kerk
niet alleen dienst moet kunnen doen voor kerkelijke vieringen maar ook kan gebruikt worden
als polyvalente ruimte.
 Ook de bediening, catering en geluidsinstallatie was meer dan in orde.
 Een dikke proficiat aan Pascal en Wouter met hun ganse team
 Het startuur om te beginnen met de prijsuitreiking (21u30) was ok, ook de volgende jaren zal
dit startuur blijven.
 De prijsuitreiking gespreid doen was zeker een goede keuze, we hebben bijna geen
oponthoud gekend. Zeker blijven doen in de toekomst.
 De prijsuitreiking zelf is zeer vlot en ordelijk verlopen.
 De prijzen zelf waren meer dan in orde.
 Iedereen vond het een zeer geslaagde avond en er werd duidelijk genoten van het gezellig
napraten onder elkaar, de zwemmers van verschillende clubs hokten bij elkaar en keuvelden
over het afgelopen seizoen, en daar doen we het toch voor
 Jef zal voor 2015 een oproep doen om inrichters te ronselen voor de kampioenenviering.
 Jan Verelst en Joeri Jacobs zijn uitgenodigd op de vergadering van het VSB-OW van 17
januari om svz te bespreken van de mogelijkheden van Splash/Team Mager voor het OW.
Beiden hebben hun aanwezigheid bevestigd, waarvoor dank.
 De formulieren “hoe badmutsen aanvragen” staat op de site van de VZF.
 Formulier “kamprechter verslag” wordt aangepast. Rubriek van de doktersattesten is
verwijderd en ook het aantal joggers is niet meer vermeld, zodoende dat er geen fouten meer
kunnen gebeuren wat betreft het aanrekenen van de startgelden door de federaties.
 Na het lezen van het verslag van de Raad van Bestuur van 19 november jl, zijn wij als VSBOW misnoegd over het feit dat de heer Yves Hermans zal gehoord worden op de afgelopen
vergadering van 10 december ivm het opmaken van een financiële analyse van alle
inkomsten en uitgaven voor nationale OW activiteiten. Wij zijn van mening dat zowel Michel
Hougardy en/of Jozef Hufkens van de NOWC hiervoor hadden moeten worden uitgenodigd.
Het zou misschien wenselijk zijn om eens een onderhoud te hebben met de heer Louwagie en
Wouter Georges om eens te praten over de werking van het openwater binnen het zwemmen.

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Brochure bladeren opsturen naar de clubs ter 2 controle

Jef

Laatste controle brochure naar de clubs toe

jef

Online laten plaatsen van de openwater brochure 2015
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2015
toe
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Reglementen en OW brochure aanpassen
Nieuwe reglementen nationaal laten goedkeuren
Goedgekeurde reglementen copieren voor de
kamprechters OW
Aan VZF vragen opdat de reglementen voor de KR OW
kunnen worden terugbetaald

Jef
Franky

Tegen
wanneer?
Half Januari
2015
Einde februari
2015
Feb-Ma/2015
Medio jan/2015

Jef
Jef
Jef
jef

Jan/feb 2015
Maart 2015
Februari 2015
April 2015

jef

asap

de
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Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u45

Volgende vergadering : zaterdag 17 januari 2015 om 09u30 in het Huis van de Sport te
Berchem

Prettige Feestdagen
en een
Gezond 2015
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