VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR OPENWATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

26/05/20118 vergadering VSB-OW
Huis van de Sport in Berchem
Jan Cocquyt, Roland Montens , vanhoof Geert, Etienne Jooris en Jef Hufkens
Inge Leeten VZF (schoolfeest) en Franky Joos (wedstrijd oostende)
Mensen van de FFBN zijn steeds welkom op onze vergaderingen.
Jef Hufkens

Alvorens met de vergadering te beginnen willen we Jan van harte condoleren met het verlies van zijn
schoonmoeder. Veel sterkte aan de ganse familie in deze droeve dagen.
1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 26 mei werd na voorlezing goedgekeurd
2.




Inkomende post / mails :
Mail van Inge Leeten ivm een nieuwsbrief (varia)
Mail van Inge Leeten ivm mogelijke organisatie VK OW 2019 (zie algemeen)
Mail van M. Sarrazijn ivm vraag van St Niklaas (zie algemeen)

3. Uitgaande post / mails :
 Antwoorden op de ontvangen mails
4. Algemeen :
 Tijdens de OW Trials in Gent waren er negen deelnemers:
 Deconinck Michiel GOLD : 0:57:54
 Naessens Nora
GOLD : 1:01:04
 Mattelaer Mathieu DM : 0:54:57 (limiet EK)
 Sodemann Elliot LAQUA : 0:55:27
 Berckx Jonas
STT : 0:58:31
 Devos Jonas
IKZ : 1:00:56
 Vanhee steffi
IKZ : 1:04:34
 Verstraeten Tyana ROSC : 1:05:55
 Polleunis Daphne
STT : 1:08:46
Proficiat voor deze atleten, hopelijk zien we hen terug op onze openwater zwemwedstrijden dit
seizoen.
 Inge heeft flyers en posters laten maken op de VZF, deze zijn verdeeld geweest op de
Belgische kampioenschappen in Gent. Bedankt daarvoor.
 In functie van een eventueel Vlaams Kampioenschap Openwater in 2019 is Inge bezig met
een kosten raming samen te stellen om dit te kunnen verdedigen op de VZF.
Dit punt wordt ook beter besproken tezamen met Inge op de eerstvolgende vergadering in
juni.
 In het provinciaal domein “De Ster” is men zinnens om een zwemdok aan te leggen. Deze
mensen hebben gevraagd aan welke voorwaarden/regelgevingen ze moeten voldoen. Mike
heeft hier ook verwezen naar het openwater. Wij als OWC hebben hier geen toegevoegde
waarde in deze materie.
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5. Varia :
 Jef heeft een kalender en de openwater brochure 2018 doorgestuurd aan Richard Broer van
Nederland zodoende dat hij eventueel kamprechters die geïnteresseerd zijn bij ons kan laten
mee fungeren, dit om mogelijks internationale ervaringen te delen. De brochure en de
kalender zullen ook op de website van de KNZB worden geplaatst.
 Jef heeft de brochure en OW kalender 2018 doorgestuurd naar Michel om op de site van de
FFBN te plaatsen.
 De lenex – files om in te schrijven op de OW wedstrijden moeten ook aan de kalender worden
gehangen op de site van de VZF, Jef zal Inge hierover contacteren.
 Jan heeft de voorgedrukte siliconen badmutsen besteld, worden normaal geleverd in de
laatste week van mei. De rekening word zoals afgesproken doorgestuurd naar de VZF ter
betaling. Na afrekening met de clubs zullen wij de VZF terug betalen.
 Nieuwsbrief Inge Leeten: vermits Inge niet aanwezig kon zijn deze vergadering wordt dit punt
op de dagorde geplaatst van juni.
Algemene indruk:
 Zeer mooi gemaakt
 Recreatieve en competitieve kalender oogt zeer mooi
 Zeker enkele affiches uithangen in de Ster, Puyenbroeck, Hofstade, Zilvermeer, de
Gavers en de Nekker
 Jef zal de leden van het NSB-OW uitnodigen voor de volgende vergadering Nationaal in juni.
 Inge gaat ook bekijken wat de mogelijkheden zijn om een facebook pagina aan te maken, wel
zal dit een homogeen geheel moeten vormen met de andere facetten van de zwemsport
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Definitieve brochure en OW kalender doorsturen naar
Michel
Definitieve brochure en OW kalender doorsturen naar
Richard Broer
Inschrijvingen doorsturen naar Jef voor de interland
Leden van het NSB-OW uitnodigen voor de vergadering
op 23 juni ek
Inge contacteren ivm de lenex op de kalender

jef

Start vergadering :

09u30

Einde vergadering :

11u30

Volgende vergadering Nationaal

Jan
Jef

Tegen
wanneer?
Is reeds
gebeurd
Is reeds
gebeurd
15/07/2018
asap

Jef

asap

jef

op zaterdag 23 juni om 09u30 in het HVDS te Berchem
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