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

21/05/2016 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport in Berchem
Etienne Jooris, Jan Cocquyt, Franky Joos en Jef Hufkens
Roland Montens (mobiliteitsprobleem in Brugge)
Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 21 mei werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Mail van Fabrice Weise ivm zijn kandidatuur als voorzitter van de KBZB en zijn reactie op een
verschenen persbericht van KBZB.
Wij als VSB-OW danken KBZB en Fabrice voor de kennisgeving, voor de rest onthouden wij
ons van elke commentaar.
 Mail van Sarah (VZF) ivm zwemmen in de Damse Vaart.:
Wij als VSB-OW zullen hier geen standpunt innemen, dit is echt een interne kwestie van de
stad Brugge en Waterwegen en Zeekanaal
3. Uitgaande post / mails :
 Antwoorden op de mails
4. Algemeen :
 De LEN European Open-Water Swimming Junior Championships zullen plaats vinden van 9
tem 11 september 2016 te Piombino in Italië.
 Er zijn wijzigingen doorgevoerd voor de interland Nederland-België in Hoorn van 13/07/2016
 Interland Nederland-België: het programma is lichtjes gewijzigd nl:
 De data is veranderd van vrijdag 15 juli naar woensdag 13 juli 2016
 De VS is veranderd van 1000 en 2000m naar 5000m en team events
Jan heeft de zwemmers die voorlopig waren ingeschreven hiervan op de hoogte gebracht,
momenteel zijn er opnieuw 3 deelnemers. Definitieve inschrijving is ten laatste op 03 juli 2016.
Franky is wegens deze data niet in de mogelijkheid om te fungeren als kamprechter in Hoorn.
 De heer Michel Louwagie is opnieuw verkozen tot voorzitter van de KBZB voor een periode
van 2 jaar. Het VSB-OW wenst de heer Louwagie langs deze weg dan ook te feliciteren met
zijn herbenoeming. Hopelijk gaan we onze voorzitter dan ook eens ontmoeten op het BK
openwater te Willebroek of op een van onze andere openwater wedstrijden.
5. Varia :
 Jef heeft een kalender en de openwater brochure 2016 doorgestuurd aan Richard Broer van
Nederland zodoende dat hij eventueel kamprechters die geïnteresseerd zijn bij ons kan laten
mee fungeren, dit om mogelijks internationale ervaringen te delen. De brochure en de
kalender zullen ook op de website van de KNZB worden geplaatst.
 Jef heeft de brochure en OW kalender 2016 doorgestuurd naar Michel om op de site van de
FFBN te plaatsen.
 Jan heeft de voorgedrukte siliconen badmutsen besteld, worden normaal geleverd in de
eerste week van juni. De rekening word zoals afgesproken doorgestuurd naar de VZF ter
betaling. Na afrekening met de clubs zullen wij de VZF terug betalen.
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TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Definitieve brochure en OW kalender doorsturen naar
Michel
Definitieve brochure en OW kalender doorsturen naar
Richard Broer
Inschrijvingen doorsturen naar NL voor de interland

jef

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

10u45

jef
Jan

Tegen
wanneer?
Is reeds
gebeurd
Is reeds
gebeurd
01/07/2016
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