1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

12 juni 2014
Merelbeke (burelenVZF)
De heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx, Patrick Buvé, Stefan Leeten en
Luc Van Laere.
De heer Koen Van Buggenhout (TSC).
De heer Sepp Meyers (sporttechnisch coördinator).
De heer Bart Dewulf (lid beheerraad).

1. Briefwisseling.
- Mail naar Pascal van Wim Stevens i.v.m. tussentijd – Patrick heeft daar op geantwoord.
- Mail van Daniel Van Rumst (28 april 2014) waarbij hij ontslag neemt als official.
2.
3.
4.
-

Onderhoud met TSC.
BK 2015 wordt georganiseerd op 3 dagen van 15 tot 17 mei.
Tijdens deze wedstrijd worden er A en B finales gezwommen, waar de B finales voorbehouden worden voor
de jeugd.
Flanders Speedo gaat door op 25 en 26 januari.
Voor 2015 en 2016 wordt er op het BK in Charleroi een vergadering belegd met de Nationale
Sportcommissie om de vergadering van september voor te bereiden.
Maandag is er een bijeenkomst met Inge Leeten i.v.m. de wedstrijdkalender om 10.15 uur in het Ramada.
Sepp, Ronny en Luc zullen aanwezig zijn.
Vlaams Zomercriterium 2014.
Eerste inschrijvingen lopen binnen.
Afmeldingen zullen tot enkele dagen voordien kunnen gebeuren.
Johan De Geeter: Voorzitter.
Trui Sulmont: Kamprechter.
Franky Joos: Jurysecretaris.
Hoofdjury wordt samengesteld door Ronny.
Bijscholingen 2014.
14 en 21 juni: bijscholing voor KP, K, JF, SF.
Degenen die zich hebben verontschuldigd kunnen aansluiten bij de bijscholingen voor TAK in september.
Een bijkomende bijscholing (TAK, JP, SP) zal doorgaan in de schouwburgzaal van het stadhuis van Genk op
vrijdag 12 september om 19.30 uur. Adres:Stadsplein 1 3600 Genk.

5. Nieuwe documenten.
-

Voorprogramma en wedstrijdverslag.

6. Kamprechterverslagen.
- Opmerking door K Marleen Campforst i.v.m. gebruiken chrono aan keerpunten en aankomsten. 2 Officials van
LWB beweerden dat dit mag volgens de “Grote Baas”. Ze hadden ook al moeilijk gedaan om te fungeren als
official. Stefan zal als verantwoordelijke voor de provincie Limburg contact opnemen.
7.
-

Goedkeuring wisselbekerreglementen.
Nihil

8. Homologatie Vlaamse records.
- Nihil
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9.
-

Homologatie zwembaden.
Luc Henderyckx heeft het zwembad van Beringen bezocht om te homologeren. Wij kunnen momenteel nog
geen homologatie geven. Er moet rekening gehouden worden met de aanbevelingen die doorgestuurd zijn
per e-mail (zie bijlage)

10. Allerlei.
Het V.S.B. vraagt aan de V.Z.F. of er een mogelijkheid is om Assist raad te plegen i.v.m. gegevens van een
official.
Worden de wijzigingen aan de reglementen ook aan de clubs bezorgd? Aan wie van de clubs?
Vrijstellingsattest voor leden van Parantee: Ronny vraagt aan Danny Uyttersprot (die de opleiding
kamprechter Parantee gevolgd heeft) om meer duidelijkheid bij de codes. Dries Christiaens verwijst naar de
reglementen van I.P.C. Luc zal aan Dries vragen om de bekende codes te verduidelijken.

Volgende vergadering op donderdag 11 september 2014 om 19u00 (burelen VZF)
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