1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

8 oktober 2015
Merelbeke (burelenVZF)
De heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx, Patrick Buvé, Luc Van Laere
(leden V.S.B.-zwemmen).
De heer Sepp Meyers (Technisch Sportcoördinator).
De heer Koen De Carne (lid Raad van Beheer V.Z.F.).
De heer Koen Van Buggenhout (T.S.C.).

1. Briefwisseling.
Nihil.
2.
3.
4.
-

Onderhoud met Koen Van Buggenhout.
Nihil.
Sportreglementen versie 10/2015.
Luc H. zal de nieuwe versie doorsturen naar de V.Z.F. om die op de site te laten zetten.
Kamprechterverslagen.
14 juli 2015: wedstrijd van LOR – ontbrekende gegevens hoofdjury.
21 juni 2015: wedstrijd van AART – startblok 4 staat 10 cm achter de andere startblokken. In dit bad
kunnen voorlopig geen officiële wedstrijden meer plaatsvinden. Een nieuwe homologatie is noodzakelijk.

5. Homologatie zwembaden.
-

Nihil.

6. Homologatie Vlaamse records.
7.
-

Nihil.
To do list.
Zie bijlage.

8. Varia.
- Vergoeding gebruik P.C. door voorzitter en secretaris: Sepp geeft dit door, alsook jaarlijkse vergoeding
secretaris.
- Op de home page komt de uitnodiging voor VK en VJK.
- Probleem provincie Limburg: vragen theoretische proef kandidaat officials zijn doorgegeven door iemand van
het Provinciaal bestuur. Patrick maakt een verslag hiervan en stuurt dit door naar de Raad van Bestuur.
- Voorstel van West-Vlaanderen om kandidaat officials te evalueren gedurende een bepaalde periode alvorens
deze definitief te benoemen. Iedereen bekijkt dit eens; dit wordt meegenomen naar de volgende
bijeenkomst.
- Vanaf 1 januari 2016 afschaffen afmelden tot 72 uur vóór aanvang wedstrijd. Luc H. maakt een document op
om dit op de site te laten zetten. Het voorprogramma zal worden aangepast. De uiterste datum voor
inschrijven wordt beperkt tot 7 dagen vóór de wedstrijddatum (vóór de 1ste wedstrijddag bij meerdaagse
wedstrijden). Voorprogramma’s voor 2016 die reeds werden goedgekeurd en waarvan de uiterste
inschrijfdatum meer dan 7 dagen voor de wedstrijddatum is, moeten worden aangepast.

Volgende vergadering donderdag 12 november 2015 om 19u00 (burelen VZF)

OPGEMAAKT	
  
08/10/2015	
  

VERSTUURD	
  
08/10/2015	
  

OPMERKINGEN	
  
15/10/2015	
  

GOEDKEURING	
  
15/10/2015	
  

TO DO’S

Wat moet gedaan worden?
Brochure homologatie zwembaden

OPGEMAAKT	
  
08/10/2015	
  

VERSTUURD	
  
08/10/2015	
  

Wie?
Patrick

OPMERKINGEN	
  
15/10/2015	
  

Tegen wanneer?
november 2015

GOEDKEURING	
  
15/10/2015	
  

