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Etienne Jooris, Franky Joos , Jef Hufkens , Jan Cocquyt en Roland Montens

Jef Hufkens (voorzitter)

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 28 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.
 Mail van een misnoegd persoon tijdens Damme-Brugge aan het adres van Franky Joos.
Het antwoord van Franky, hetwelk hij ook heeft doorgestuurd aan KBZB is voor ons als
sportbestuur voldoende. De KR staat in voor de veiligheid en het goede verloop van de
wedstrijd, Franky heeft hier ook de algemene richtlijnen vooropgesteld door BZK helemaal
gevolgd. Wij staan dus pal achter de beslissing genomen door de kamprechter. Einde verhaal.
.
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 60 gouden, 43 zilveren en 33
bronzen medailles besteld. Bij de VZF zijn er 59 gouden, 39 zilveren en 32 bronzen medailles
besteld. Etienne mag de Vlaamse medailles gaan afhalen op de VZF.

4. Algemeen :
 De uitslag van het openwater seizoen 2013 is in orde en stond zeer snel online. Waarvoor
onze dank aan de verantwoordelijke van de puntentelling, Roland.
 Er hebben dit seizoen 2239 zwemmers zich ingeschreven voor onze openwater wedstrijden,
tegen 2153 in 2012, dit is een gemiddelde van 187 zwemmers per wedstrijd wat zeer goed is.
Het openwater zwemmen zit duidelijk in de lift.
 Er hebben dit seizoen 69 verschillende Belgische en 21 buitenlandse clubs deelgenomen aan
onze wedstrijden.
 Het seizoen 2013 is zeer goed verlopen, uiteraard betreuren wij de annulatie van de wedstrijd
in St Hubert wegens te slechte water kwaliteit. Hopelijk laten deze mensen de moed niet
zakken en proberen zij om ook in 2014 een wedstrijd in te richten. Het zou natuurlijk mooi zijn
mochten er binnen de FFBN nog enkele organisaties bijkomen.
 Ook is er spijtig genoeg tijdens de wedstrijd in Willebroek een geval geweest van wangedrag.
De betrokken zwemmer is voorlopig geschorst voor alle openwater wedstrijden. De schorsing
zal duren tot verschijning voor de eerstvolgende nationale vergadering openwater. Daar er te
weinig tijd is tussen nu en de eerstvolgende nationale vergadering (1 week) zal de betrokken
persoon aangetekend uitgenodigd worden ter zijner verdediging op 22 maart 2014 tijdens de
Nationale Vergadering Openwater.
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 Kampioenenviering OW 2013 :
 De prijzen worden besteld door Jef. Vermelden op de prijzen : OPEN-WATER EAU-LIBRE en als het kan de logo’s van de beide federaties.
 LOR 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. Jef zal alle prijzen laten afleveren bij Jan Cocquyt voor verder
gevolg.
 De prijsuitreiking zal ook dit jaar starten om 21u30 net zoals de vorige 4 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.
 Brian Ryckeman is eerste geworden op de GP van Capri-Napoli, proficiat Brian.
 ROSC speelt met de gedachte om volgend jaar op hun openwater zwemwedstrijd een
wedstrijd in te leggen van 10 km, zij hebben ons de vraag gesteld opdat dit mogelijk is.
Dit kan alleen maar als positief worden ervaren, wel opteren wij dat deze 10km wedstrijd in het
begin van het seizoen moet plaatsvinden om geen 2 wedstrijden van 10 km op een te korte
tijd moeten te zwemmen. Ook zal de afstand van 10 km exact moeten worden uitgemeten en
gehomologeerd worden door een erkend iemand. Volgende week op de kalendervergadering
zal er iemand van ROSC een woord van uitleg komen geven over hun voornemens ivm het
openwater. We kijken er naar uit.

5. Varia :
 Volgende ongeschreven badmutsen zijn nog in stock : 0 gele, 46 rode, 30 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.
 Er zijn nog polo’s voor de officials in stock. (12 L, 10 XL en 9 XXL) is voldoende voor 2014.
 Tegen volgende nationale vergadering de reglementen eens overlopen omtrent te nemen
wijzigingen binnen het reglement. Ook de nieuwe FINA reglementen controleren op ons
reglement. Zeker al mee op te nemen zijn:
 Verbod van zwemmen met horloges, sieraden en festivalbandjes met alluminium of
plastiek sluiting
 Het verbod van wegwerpen van drankflesjes en/of voeding in het water tijdens de
bevoorrading
 De mogelijkheid om de leeftijdscategorieën van de senioren uit te breiden is op Vlaams niveau
op een algemene NEEN onthaald. We zullen dit nationaal bespreken, maar ons standpunt
blijft neen.
 Jan zal Brian uitnodigen op onze kampioenenviering van het openwater seizoen 2013 te
de
Londerzeel om hem te huldigen voor zijn 2 plaats op het Wereldkampioenschap.
 Jef zal Jan Ver Els contacteren ivm de integratie van Splash binnen het openwater zwemmen.
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Prijzen bestellen voor de kampioenenviering 2013
Reglementen overlopen
Contact opnemen met Jan ver Elst ivm Splash voor het
openwater
Vergaderzaal in Huis v/d Sport aanvragen voor 2014
Brian uitnodigen voor de kampioenenviering
De heer vercruyssen uitnodigen op de nationale
vergadering van 22 maart 2014

Jef
iedereen
Jef

Tegen
wanneer?
asap
Okt 2013
Eind 2013

Jef
Jan
Jef

Is gebeurd
Is gebeurd
Februari 2014

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

12u00
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