1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
1.

08 mei 2014
Merelbeke (burelenVZF)
De heren L. Henderyckx , R. Buggenhout, L. Van Laere, S. Meyers (STC),
K.Vanbuggenhout.(TSC) en P. Buvé,
S. Leeten en B.Dewulf,

Briefwisseling.

-

E-mail Van Rumst Daniel i.v.m. functie als official.
Het VSB neemt kennis van de mail van de heer Van Rumst D. i.v.m. zijn verder functioneren binnen de VZF.
Na beraadslaging beslist het VSB de genomen beslissing i.v.m. het functioneren als KP te handhaven. Daniel
mag verder wel nog ondersteuning geven aan de KP’s van Limburg voor het afnemen van praktische
proeven.

-

Verslag Vlaamse trainerscommissie.
Het VSB neemt kennis van het verslag van de vergadering, gehouden op in Antwerpen, van de VTC .

2.

Onderhoud met de Technisch Directeur.

Koen geeft uitleg bij het verplaatsen van het BK2015 naar het weekend van 17-18-19 en 20/05 en het principe
om in de toekomst de BK Open steeds op 4 dagen te organiseren 4 opeenvolgende dagen of 2 weekends.
Bij de optie om op 4 opeenvolgde dagen te organiseren komt er maar één weekend in aanmerking:
Hemelvaartsweekend.
Nadeel echter is dat dit nooit een vast weekend is op de jaarkalender en de te volgen trainingscyclussen in die
zin dan ook moeten aangepast worden. Hemelvaartweekend voor de komende jaren:
2016(05/05-08/05) – 2017(25/05-28/05) – 2018(10/05-13/05/) – 2019(30/05-03/06) – 2020(21/05 – 24/05).
Bijkomend probleem stelt zich ook dat de EK ( zowel 25m als 50m) en WK(zowel 25m als 50m) geen vaste data
hebben op de jaarkalender.
Trainingscyclussen moeten hier dus ook steeds aangepast worden in functie van deze data.
Bij de tweede optie om de kampioenschappen te organiseren in 2 weekends dient de vraag gesteld of een
kampioenschap over 2 weekends niet alleen wenselijk is maar ook op sportief vlak een goede oplossing is.
Er moet ook rekening gehouden worden dat een kampioenschap over 4 dagen extra kosten zal meebrengen
voor zowel de deelnemende clubs als voor organisatoren.
Vooraleer een definitief standpunt in te nemen omtrent het BK Open over 4 dagen zou het wenselijk zijn dat er
door Sepp, Inge en Koen, grondig nagedacht wordt over haalbaarheid van dit voorstel en over de samenstelling
van de jaarkalender.
3.

Benoeming - officials.

Worden benoemd tot KF:
LEETEN STEFAN – Provincie Limburg
4. Afschaffen Medische attesten -Forfaitboetes.
Naar aanleiding van het afschaffen van de Medische attesten en de forfaitboetes vanaf 01 september 2014
dienen zowel het voorprogramma als het wedstrijdverslag aangepast te worden, in afwachting van een on-line
versie via Meet Manager.
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Ronny zal de nodige formulieren wijzigen en ter goedkeuring en of aanpassing voorleggen aan de overige leden.
Voorprogramma:
Uitbreiden met volgende zin: uiterste datum voor afmeldingen: om: (deze datum mag maximaal 72 uur
voor aanvang van de eerste wedstrijd zijn).
Wedstrijdverslag:
Verwijderen van de attesten. Toevoegen: na normale wedstrijd, lange afstand 800/1500m.
5. Kamprechters verslagen.
De leden van het VSB werden op de BK Open, door Laurent Samyn , op de hoogte gebracht van de verdere
afwikkeling van het bijkomend kamprechterverslag naar aanleiding van het incident op de wedstrijd van
23/03/2014 in Eeklo.
6. Goedkeuring wisselbekerreglementen.
Nihil
7.

Homologatie Vlaamse records.

Nihil

8.
Homologatie zwembaden.
Nihil
9.
-

Allerlei .
Provinciale Kalenderzitting 2015.
Na raadpleging van alle provinciebesturen beslist het VSB om de kalenderzittingen in de provincies te laten
doorgaan eind mei, begin juni.
Op deze manier kan vermeden worden dat er wedstrijden samenvallen met de wedstrijden van de Nationale
kalender.

Volgende vergadering donderdag 12 juni 2014 om 19u00 (burelen VZF)
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