1.

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

1.
-

-

2.

10 oktober 2013
Merelbeke (burelen VZF)
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Decoster, L. Henderyckx, L.
Ulenaers , S. Meyers (STC) ,
B.Dewulf en Vanbuggenhout K. (TSC)

Briefwisseling.
E-mail kandidaat officials ZORO.
De twee kandidaten moeten de theorieles niet meer volgen en mogen meedoen aan het theoretisch examen.
Bovendien beslist het VSB dat de club ZORO gedurende 1 jaar vrijstelling krijgt voor het leveren van officials
.De vrijstelling neemt met terugwerkende kracht een aanvang op 01-09-2013 en loopt tot en met 01-082014.
E-mail Prov. Bestuur VL-Brabant i.v.m. de inschrijvingsmodaliteiten Flanders 2014.
Sepp heeft, na samenspraak met de voorzitter een antwoord overgemaakt. (zie verder punt 2 van het
verslag).
E-mail Nico Riquier i.v.m. examen Kamprechter Provinciaal niveau.
Luc Henderickx heeft de betrokken official een antwoord bezorgd
Modaliteiten Flanders 2014 - VJK2014

Flanders2014
De modaliteiten voor de Flanders 2014 werden aangepast.
- De uiterse datum van inschrijving werd verlengd tot en met 02/01/2014.
- Uiterste datum voor annulaties 23/01/2014 tot en met 18u00.
VJK 2014
De inschrijvingsmodaliteiten voor de 800m en 1500m werden vastgelegd.
Voor de zwemmers (sters) die enkel een tijd hebben, gezwommen in een 50m bad, zal er een conversie
uitgevoerd worden, zodat zij niet benadeeld worden t.o.v. de zwemmers met een 25m bad-tijd.

3.

Verwerking resultaten AEI/Splash/TOPTIME
Volgend op vorig verslag ( 20130912 - punt 5 ) hebben we drie voorstellen ontvangen van TOPTIME.
Het VSB zal deze voorstellen analyseren en kijken wat we er inde toekomst mee kunnen doen.

4. Kamprechters verslagen.
Lommel – 06/10/2013.
Voor de kamprechter was dit zijn laatste wedstrijd.
Het VSB-Zwemmen wenst dan ook de heer Gerard Janssens te danken voor zijn jarenlange inzet ten dienste
van de zwemsport en de Vlaamse Zwemfederatie in het bijzonder. Bedankingen zullen persoonlijk
overgemaakt worden.

5.

Goedkeuring wisselbekerreglementen.

Nihil

6.

Homologatie Vlaamse records.

OPGEMAAKT	
  
17/10/2013	
  

VERSTUURD	
  
17/10/2013	
  

OPMERKINGEN	
  
24/10/2013	
  

GOEDKEURING	
  
25/10/2013	
  

Nihil

7.

Homologatie zwembaden.

Nihil

8.

Allerlei .

-

Opleiding officials TAK2 Limburg.
Momenteel zijn er slechts 2 kandidaten voor deze opleiding. Het prov. Bestuur overweegt dan ook deze
opleiding te annuleren.

-

Zwemklub Geel
Deze club stelt de vraag waarom er geen VK-25m bad doorgaat.
Deze vraag zal voor advies overgemaakt worden aan de VTC. Het zou wenselijk zijn dat de trainers en de
clubs geraadpleegd worden omtrent het nut of doel van een VK -25m bad.

-

Meetmanager – Uitnodigen van clubs.
Wanneer men een uitnodiging (Lenex File) overmaakt naar de clubs dient men ook het” leeg
inschrijvingsformulier “ mee te sturen.
Dit “leeg inschrijvingsformulier “ is, nadat men de wedstrijd heeft aangemaakt in MM, onder de rubriek
“Algemeen “ – “Leeg inschrijvingsformulier”.

-

Conferentie FINA reglementen.
Luc Van Laere en Ronny Buggenhout zullen aanwezig zijn op de conferentie FINA reglementen,
georganiseerd door de LFBN en die doorgaat op vrijdag 18/10/2013 om 18u30in Wepion.

-

Uitsluitingscodes Paranthee
Bij Paranthee zal nagevraagd worden welke uitsluitingscodes er bij hun organisatie gehanteerd worden.

Volgende vergadering donderdag 14 november 2013 om 19u00 (burelen VZF)
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