1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

11 oktober 2017
Merelbeke (burelenVZF)
Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx,
Etienne Desfossés, Luc Van Laere (leden V.S.B.-zwemmen).
De heer Sepp Meyers (Technish Sportcoördinator.)
De heer Koen Van Buggenhout (Topsportcoördinator).
De heer Koen De Carne (lid Raad van Bestuur V.Z.F.).

1.

Briefwisseling.

-

E-mail van Jasper Herman i.v.m. tekort aan officials. Wordt besproken in punt 4.

2.

Onderhoud met Koen Van Buggenhout.

-

De provincie Vlaams-Brabant heeft bevestiging gevraagd aan Koen i.v.m. hun werkwijze voor deelname aan
Provinciale Kampioenschappen. Het V.S.B. stelt vast dat de werkwijze niet in tegenspraak is met de geldende
sportreglementen.
De 2 technische directeurs van Waalse en Vlaamse zijde, alsook de beide coaches die verantwoordelijk zijn
voor de aflossingsploegen hebben samengezeten om een estafetteproject op te stellen dat voorgelegd wordt
aan zowel het B.O.I.C., Sport Vlaanderen als Adeps. De kandidaten moeten zich engageren om aan alle
activiteiten (persconferentie, gezamenlijke trainingen, startanalyses, beelden planning volgen, …) deel te
nemen. Pieter en Louis kunnen deel uit maken van dit project zonder de verplichting aan alle activiteiten deel
te nemen.

3. Boetes voor overschrijding wedstrijdduur.
-

Het V.S.B. stelt voor om volgende boetetabel te hanteren:
1ste kwartier: geen boete, 2de kwartier: 250,00 euro, 3de kwartier: 250,00 + 500,00 euro, 4de kwartier:
250,00 + 500,00 + 500,00 euro, enz.
Dit voorstel wordt aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

4. Uniforme theoretische les en opleiding TAK in alle provincies.
-

Luc Henderyckx heeft aan iedere opleidingsverantwoordelijke van de provincies de aangepaste versie
doorgestuurd van de nieuwe theoretische les.
Voor iedere provincie zal, wat de praktische proef betreft, een zelfde manier van werken gelden. Er worden
maximum 3 kandidaten per examinator toegelaten. Een examinator kan geen official in functie zijn en telt
dus niet mee voor een eventueel tekort aan officials voor zijn club. Officials die een stagiair krijgen
toegewezen om die te begeleiden tellen wel mee voor hun club, de stagiair en de kandidaat uiteraard niet.

5. Schrappingen.
Voor de officials die voor 2015 en 2016 geen tweemaal hebben gefungeerd wordt aan hun club een schrijven
gericht met de vraag om dit te verantwoorden. Bij negatief of geen antwoord worden deze officials
geschrapt.
6.

Benoemingen.

13/09/2017
28/09/2017
28/09/2014

2017 TAK
2017 TAK
2017 TAK

MONTÉ
JANSSEN
BUEKERS

ELS
BART
KIM

AART
ZWIM
OZV

7. Kamprechterverslagen.
Nihil.

OPGEMAAKT
11/10/2017

VERSTUURD
11/10/2017

OPMERKINGEN
18/10/2017

GOEDKEURING
18/10/2017

21065 76
11024 72
11036 78

8. Homologatie Vlaamse records.
Nihil.
9. Homologatie zwembaden.
Nihil.
10. Varia.
De functies bij de controle van de jurysamenstelling worden beperkt tot: Voorzitter, Kamprechter, Starter,
Jurysecretaris en official.
De tussentijd van de startzwemmer van een aflossing telt en mag gebruikt worden als inschrijftijd. Alle
andere tussentijden kunnen niet gebruikt worden als inschrijftijd.
De inschrijvingsmodaliteiten voor Flanders Speedo Cup Antwerpen, Vlaams Jeugdkampioenschap, Vlaams
Kampioenschap en Zomercriterium worden besproken.
Ronny gaat aan het Provinciaal Bestuur Oost-Vlaanderen een antwoord sturen i.v.m. hun vraag over B/Ccriterium.

Volgende vergadering
donderdag 9 november 2017 om 19.00 uur (burelen VZF)
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