Verslag jaarvergadering Artistiek Zwemmen
DATUM:
PLAATS:

30/9/2018
Liedekerke

AANWEZIG:

Van Hoyweghen Jeanine ZNA – Dumortier Jasmien SKF – Micheline Linard
KVO – Celine De Geest WIOS – Annemie Vindevogel WIOS – Van
Heddeghem Elien ZNA – Ingrid De Kimpe RSCM – Evi Van der Gucht SCB –
Sigrid Vergauwe BZK – Els Audenaert VZF – Suzanne Moone AZSC – Els
Audenaert VZF

VERONTSCH:
UITGENODIGD:
AFWEZIG :

Toelichting door de VZF werd gegeven over:
•

•
•
•

aanzet meerjarenplan – zie powerpoint in bijlage
o Reacties: kan VZF niet met Sportoase gaan praten? Als je niet van de gemeente bent
is de prijs die je betaalt als club voor het huren van zwemwater heel hoog …
Talentdetectie&ontwikkeling 2018-2019 – zie powerpoint in bijlage
Gebruik wedstrijddiploma’s
Jeugdfonds – zie powerpoint in bijlage
o reglement komt eind oktober online

Binnengekomen agendapunten
•

•

Flanders Open:
o OK - Guy weet niet of deze in 2019 kan plaatsvinden en kan er ook geen datum op
kleven tegen wanneer hierover meer informatie is
o Clubs zouden op dezelfde datum graag een internationaal miniemen tornooi willen
zien doorgaan
o Dan trekkers nodig: Ingrid, Sigrid willen alvast mee hun schouders hieronder zetten
o De Nekker?
o Als je de wedstrijd op de LEN kalender wilt plaatsen, moet deze tegen 1 december
worden ingediend
o Samenwerking met FFBN mogelijk?
o Zuiver 12&U – niet zoals bij de Flanders Open 1e jaars kadetten erbij nemen, wat
met de kadetten die hierdoor uit de boot vallen?
Wedstrijdkalender
o VK kadetten/junioren verplaatsen:
§ niet meer mogelijk, we hebben ook nog geen organisator voor VK junioren.
§ We vragen aan alle clubs om bij bekendmaking van de kalender meestal
reeds mei van het jaar ervoor, deze goed te controleren en tijdig
bedenkingen in te dienen.
§ We gaan nu reeds nadenken over de kalender 2020. Reeds binnengekregen
voorstel van KVO:
• kadetten : 5/4 en 26/4

•

•

•

• junioren : 16/2 en 15/3
o Geen organisatoren voor VK junioren 24/2 & BK junioren 31/3:
§ Eens polsen bij Eeklo (geen hele dag mogelijk – 3.8m diep half bad)
§ Antwerpen ? els polst
§ Aalst: nagaan of zwembad vrij is
Limietpunten BK’s verhogen:
o Op de laatste kampioenschappen halen slechts 50% van de meisjes de opgelegde
limietpunten
o Dan interprovinciale wedstrijden organiseren om limietpunten te behalen?
o Nadeel weer extra wedstrijden – duren wel niet lang, kan op avond / halve dag
afgehandeld te worden.
o Te bespreken nationaal
Brevetten: verplicht karakter afschaffen?
o Bijna iedereen (uitgez. WIOS) is voorstander deze te behouden
o Zelfs te verstrengen
o Vb maximaal 5 punten “aan werken”
2019: jury C jureert ook technische routines impression – vanaf 2020 kan enkel jury B deze
jureren

