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

22/11/2014 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport , Berchem
Etienne Jooris, Roland Montens, Jef Hufkens, Franky Joos en Jan Cocquyt

Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 22 november werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Nihil
3. Uitgaande post / mails :
 Nihil
4. Algemeen :
 De datum van de vergadering van 24 januari is verschoven naar 17 januari, wegens dubbele
boeking in het HVDS
5. Varia :
 MZK heeft de facturen voor tussenkomst in de trofeeën zoals afgesproken doorgestuurd naar
de beide federaties; (VZF 500 euro, FFBN 500 euro
 Franky gaat in de loop van december 2014 of ten laatste januari 2014 de lijsten van de
mutsen doorsturen ter controle naar de clubs, om de nodige wijzigingen en/of bestellingen van
nieuwe mutsnummers van start te laten gaan.
 Momenteel heeft bijna elke inrichter reeds gereageerd op de eerste controle van het
brochureblad voor het seizoen 2015. alles zal in de loop van december of januari nog eens ter
controle aangeboden worden alvorens alles online te plaatsen.
 Jef zal in de loop van het voorjaar 2015 opnieuw een oproep doen om eventuele kandidaat
inrichters te ronselen voor de kampioenenviering 2015.
 Jef zal het formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen
 Jan Verelst en Joeri Jacobs zullen worden 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.
 Jan is nog steeds bezig met het zoeken naar genummerde siliconen badmutsen. Momenteel
is het reeds ver gevorderd. Jan zal een dossier hiervan opmaken. Nadien zullen we een
gesprek vragen bij de KBZB.
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?
de

Brochure bladeren opsturen naar de clubs ter 2 controle
Laatste controle brochure naar de clubs toe

Jef
jef

Tegen
wanneer?
Januari 2015
Einde februari
2015
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Online laten plaatsen van de openwater brochure 2015
Mutsenlijsten van dit jaar opsturen ter wijziging naar 2015
toe
Oproep naar kandidaat inrichters kampioenenviering
Jan Ver Elst en Joeri Jacobs uitnodigen voor de
vergadering in januari ivm Splash mogelijkheden
Formulier aanvraag badmutsen online laten plaatsen

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u30

Jef
Franky

Feb-Ma/2015
Medio jan/2015

Jef
Jef

Jan/feb 2015
31 December
2014
asap

Jef

Volgende vergadering : zaterdag 20 december om 09u30 in het Huis van de Sport te Berchem
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