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

26/04/2014 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport in Berchem
Etienne Jooris, Jan Cocquyt,Franky Joos, Roland Montens en Jef Hufkens

Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 26 april werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 Erik Van Damme ivm bevoegdheid KO:
Wegens zijn overdrukke agenda omwille van de zomerfestivals en zijn nachtwerk, wenst Erik
niet langer te fungeren als Kamprechter binnen het Openwater. Wel zal hij in de mate van het
mogelijke blijven fungeren als official binnen het openwater.
Wij wensen Erik te bedanken voor zijn inzet als KO in het verleden, en nemen akte van zijn
beslissing om te stoppen als KO in het OW.
 Vraag van BYK ivm inschrijving met team manager, Jan gaat deze vraag verder doorspelen
naar Joeri Jacobs voor te informeren naar de stand van zaken, Jef zal Joeri en Jan uitnodigen
voor de eerstvolgende vergadering VSB-OW op 24 mei 2014.
 Mail van Jan Cocquyt ivm de badmutsen : Jan heeft een brief gestuurd naar de VZF om het
punt van de badmutsen op de dagorde te krijgen van de AV van de KBZB. Tot op heden nog
geen antwoord ontvangen.

3. Uitgaande post / mails :
 Antwoorden op de mails

4. Algemeen :
 Franky zal zeker ter plaatse zijn voor de Zwemtrial en voor deze wedstrijden de
verantwoordelijkheid als voorzitter van de jury opnemen.
Deze zal doorgaan op zaterdag 03 mei 2014 in het Wezenbergbad gedurende de Open
Belgische Kampioenschappen na het voormiddaggedeelte.
Deze trial wordt gezwommen onder de FINA-OW reglementen, ook wat betreft de keuze van
de badpakken.
 Roland heeft de puntenlijsten aangepast voor 2014 en gaat deze doorsturen naar Jef, Franky
en Jan

5. Varia :
 Bijscholing : bijscholing voor de kamprechters zal georganiseerd worden op 24 mei samen
met aanduiding van de baancommissarissen op de wedstrijden van 2014.
Deze vergadering zal doorgaan na de vergadering van het VSB-OW om 11u00, Jef heeft de
kamprechters hiervoor reeds uitgenodigd. Ook Marie José Quix zal hier aanwezig zijn, zij
doet nog een kijkwedstrijd in SWEM en examen KO in LZV. Benedicte Vandenabeele van LZV
ook nog eens contacteren ivm haar mogelijke examens KO
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 Jef zal aan Michel Hougardy vragen om het vorige verslag (NSB-OW) te vertalen naar het
Frans
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Bedankbrief sturen aan Erik Vadamme
Joeri en Jan uitnodigen voor de eerstvolgende
vergadering in mei
Puntenlijsten doorsturen naar Jef, Franky en Jan
Benedicte uitnodigen op de KR vergadering

Jef
Jan

Tegen
wanneer?
asap
asap

Roland
Jef

asap
asap

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u00
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