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Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 22 september werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Onkostennota van het BK marathon is doorgestuurd naar de KBZB. Ondertussen is er reeds
betaald, waarvoor dank.
 Yves Hermans naar de KBZB : VSB-OW in copy
In deze mail heeft Yves als voorzitter van RCCC Charleroi nogmaals zijn ongenoegen geuit
aan het adres van de KBZB. Grootste verwijt hierin was dat de leden van de KBZB zich nooit
of zeer zelden laten zien op het openwater en dat zij wederom afwezig op het Belgisch
Kampioenschap Marathon dit jaar in Willebroek. Jef heeft melding gemaakt van het schrijven
aan de andere bestuursleden en daarna dit punt afgesloten om reden dat dit niet een
aangelegenheid is van het VSB-OW.
 Voorzitter NGB rond problemen bij organisaties openwater:
o is geen punt voor de gewone vergadering, kan op de algemene vergadering wel weer op
tafel komen.
o Wat de betalingen op wedstrijden betreft zouden er geen problemen mogen zijn, wanneer
men via overschrijving betaald helemaal niet. Wanneer men ter plaatse betaald gebeurd dit
door de afgevaardigde van de club die de betaling doet in zijn totaliteit, hij/zij moet dan
maar zorgen dat ze hun centen terugkrijgen.
o Elke club is vrij om te werken met welk programma ook, als maar aan de voorgeschreven
voorwaarden wordt voldaan.
 Richard Broer (NL) ivm samenwerking B en NL:
De eerstvolgend vergadering zal normaal doorgaan op 29/09/2012 te Hazeldonk in
Nederland. Er zal een uiteenzetting hierover gegeven worden op de kalendervergadering.
3. Uitgaande post / mails :
 Jef heeft de medailles besteld voor de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen. De bestelling
is geplaatst bij KBZB (BK) en bij de VZF (VL K). er zijn bij KBZB 59 gouden, 47 zilveren en 25
bronzen medailles besteld. Bij de VZF zijn er 55 gouden, 46 zilveren en 29 bronzen medailles
besteld.
4. Algemeen :
 Langs deze weg willen wij ons diepe medeleven betuigen aan Etienne en Francoise naar
aanleiding van het onverwacht overlijden van hun schoondochter. Als sportbestuur wensen
wij hen veel sterke toe in deze moeilijke tijd.
 De uitslag van het openwater seizoen 2012 is in orde en staat online.
 Er hebben dit seizoen 2337 zwemmers zich ingeschreven voor onze openwater wedstrijden
tov een 1800 in 2011, en dit over 71 Belgische clubs en 20 buitenlandse clubs waaronder
Nederland, Polen, Schotland, Duitsland en Luxemburg, dit is een gemiddelde van 195
zwemmers per wedstrijd wat zeer goed is. Het openwater zwemmen zit duidelijk in de lift.
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 Wel moeten we de wedstrijden schoolslag lange afstand in vraag durven stellen en misschien
afschaffen naar het voorbeeld van de ons omringende landen? Er hebben dit jaar 18 heren
en 10 dames aan meegedaan wet extreem weinig is. Ook komt het merendeel van de
zwemmers niet aan de helft van de lange afstand wedstrijden voorzien voor hun categorie. Zal
besproken worden op de kalendervergadering.
 Het seizoen 2012 is zeer goed verlopen, uiteraard betreuren wij de annulatie van de
wedstrijden in St Hubert en Charleroi wegens te slechte water kwaliteit. Hopelijk laten deze
mensen de moed niet zakken en proberen zij om ook in 2013 een wedstrijd in te richten. Het
zou natuurlijk mooi zijn mochten er binnen de FFBN nog enkele organisaties bijkomen.
 Kampioenenviering OW 2012 :
 De prijzen worden besteld door Jef, er zal hierin tegemoet gekomen worden aan de
uitslag van de enquête. Vermelden op de prijzen : OPEN-WATER - EAU-LIBRE en
als het kan de logo’s van de beide federaties.
 ZGEEL zal in eerste instantie de kosten voor deze trofeeën betalen en nadien
doorfactureren aan de FFBN en de VZF volgens de afspraken gemaakt door de Raad
van Beheer in 2009.
 Misschien voor volgend seizoen of zeker voor 2014 vragen aan de beide federaties
om de voorziene som van 500euro/jaar te indexeren.
 De prijsuitreiking zal ook dit jaar starten om 21u30 net zoals de vorige 3 edities.
Misschien de mogelijkheid eens bekijken om de prijsuitreiking ook te spreiden zoals
uit de enquête voortkwam.
 De medailles voor het BK en het VL K zullen tezamen worden uitgereikt om tijd te
sparen.
5. Varia :
 De uitslagen moeten volgend seizoen veel vroeger op de site worden geplaatst. Dit ter sociale
controle.
 Volgende ongeschreven badmutsen zijn nog in stock : 34 gele, 27 rode, 26 blauwe en 6
groene. Hier zal rekening mee gehouden worden met de bestelling van de badmutsen voor
volgend seizoen.
 Op de AV zal er nogmaals op aangedrongen worden om vaste mutsnummers aan te vragen.
 Vermoedelijk zullen we voor 2013 een vrijstelling moeten vragen om toch te mogen
organiseren tijdens de BK van het reguliere zwemmen in Juli, zullen dit weten op de
kalendervergadering
 Er zijn nog polo’s voor de officials in stock.
 Sepp wil via de VZF nieuwe boekjes laten drukken voor de officials openwater. Jef is het
voorbeeld aan het bewerken tezamen met Franky. Nadien zal het ontwerp doorgestuurd
worden naar de VZF om eventueel te drukken. Het zou ook handig zijn mocht de FFBN dit
naar het Frans vertalen, zij hebben immers nog geen boekje en wensen er ook mee te
beginnen. Zodoende zouden we in de beide landsgebieden een uniform officialboekje krijgen.
 Op de kalendervergadering zal Werner Buls van VWZ een voorstelling komen geven over zijn
ontwerp van een wedstrijdprogramma openwater.
 Tegen volgende nationale vergadering de reglementen eens overlopen omtrent te nemen
wijzigingen binnen het reglement.

TO DO’S
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