Verslag Vlaamse Sportcommissie Zwemmen
Datum:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Locatie:

10/05/2021
Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Luc Van Laere, Etienne Desfossés, Danny Uyttersprot, Thierry Dolet en
Mark Van den Bosch (leden V.S.C.-zwemmen).
Mevrouw Inge Leeten (personeelslid VZF)
/
Via zoom op afstand

A

Verwelkoming
Voorzitter Ria verwelkomt iedereen.

B
1.
2.

Onderhoud met bestuursorgaan
Reflectie: positieve voorstelling.
Mail van lid BO met voorstel om deel te nemen aan de vergaderingen van de VSC Zwemmen
§ Het VSC vindt het positief dat het BO een continue aandacht wil geven aan de communicatie tussen beide organen, dit is immers een blijvend
aandachtspunt. Een lid van het BO permanent toevoegen aan het VSC Zwemmen is in onze optiek niet nodig, er is immers ook een professioneel
medewerker die de vergaderingen opvolgt. Wel stelt het VSC Zwemmen voor dat er periodiek (bv. 2x/jaar, indien nodig frequenter) een overleg is
tussen het BO en het VSC met een agenda waar beide partijen agendapunten kunnen voorzien.
§ Actueel hebben de bestuurders geen specifieke functie behalve de beheerder financiën.
Bespreking sneuveldocument VSC Zwemmen en andere documenten
§ Momenteel kijkt het BO deze documenten na.
§ Inge heeft andere sneuveldocumenten (regioraad, regiocomités) overgemaakt aan alle leden van de VSC Zwemmen.
§ Zodra de documenten in hun definitieve vorm zijn, zullen deze ook overgemaakt worden aan de leden van de VSC Zwemmen.
Wedstrijden: stand van zaken voorbereiding zomerwedstrijden 2021

C

D
1.

Overzicht per provincie voor de selectiewedstrijden (zomercircuit)
§ Antwerpen: 24 en 25/7 wedstrijden in Mol en Wezenberg, 18/7 LA in Arendonk, in totaal +/- 450 zwemmers (overal 6 euro startgeld).
§ Vlaams Brabant: 24 en 25/7 wedstrijden in Leuven en Aarschot, 11 en 21/7 in Ternat.
§ West-Vlaanderen: 24 en 25/7 wedstrijden in Kortrijk en Diksmuide (4 euro startgeld), 18/7 LA in Torhout (5 euro stargeld).

2.

E

§ Oost-Vlaanderen: data nog te bevestigen, maar Sint-Niklaas en Eeklo (+ eventueel Temse) kandidaat, +/- 400 zwemmers.
§ Limburg: Overpelt 3 en 4/7, Hasselt 11/7, DMB 10/7, LA te bevestigen (overal 5 euro startgeld).
Verdere voorbereidingen:
§ Inge zal verdere contacten nemen en steeds de provinciale verantwoordelijke in de VSC Zwemmen hierbij betrekken.
§ De VSC Zwemmen bepaalt dat er op de dagen dat er in een regio selectiewedstrijden zijn, de clubs in die regio geen andere wedstrijden mogen
organiseren; op andere dagen is dit wel toegestaan. Inge zal dit communiceren via de website, samen met de link naar de documenten op de website
van de KBZB: https://www.zwemfed.be/kbzb-communicatie-belgisch-zomercircuit-2021.
§ Coördinatie te regelen met Ronny Van Buggenhout qua wedstrijdsecretariaat en steun Thierry.
Opleidingen
§ /

F

Zwembaden - homologaties

G

Vlaams-Brabant:
§ Startblokken Zaventem: gehomologeerd.
§ Liedekerke (26/4): gehomologeerd.
Limburg:
§ Nieuw bad Sint-Truiden (17/3, maar te herdoen wegens diverse opmerkingen).
Antwerpen:
§ Wezenberg II (topsportbad) met nieuwe AEI platen voor 50 m en zonder AEI voor 25 m is mogelijk met de voorgestelde oplossingen van de
verantwoordelijke VZF van de VZF. Een nieuwe datum voor homologatie zal zo snel mogelijk bepaald worden zodat de zomerwedstrijden (selecties) daar
kunnen doorgaan (25 m).
Oost-Vlaanderen:
§ Zwembad Rozenbroeken Gent zal opnieuw gehomologeerd worden
Homologatiebrochure:
§ Luc H deelt mede dat, na mail van de heer Joaquin PUJOL - Voorzitter FINA Facilities Committee, voor de vlotters van de zwembanen een minimum
diameter van 0,10 cm tot 0,15 cm is toegelaten. De homologatiebrochure zal in die zin worden aangepast.
Aanpassing reglementen
§

Nihil

H

Wedstrijdverslagen en lijsten officials

I

Benoemingen

§
§
J

Nihil
Nihil

Vlaamse records

K

§
§
§

Update op de website in orde.
Masterrecords: staan vermeld op de website van de KBZB, een link zal voorzien worden op de website van de Zwemfed.
Vlaams Record Louis Croenen 50 m vlinderslag in 50 m bad: 23”73 Eindhoven 11/04/2021.

§

Luc H trekt de aandacht op het feit dat de vermelde geboortejaren in het gepubliceerde Corona protocol van 7/5 niet overeenstemmen met de
toegepaste leeftijdscategorieën in de Sportreglementen; Inge vermeldt dat het document werd overgenomen van de overheid m.b.t. de leeftijden in
functie van Corona situatie en geldt voor alle sporten.
Danny vraagt een duidelijke situatie i.v.m. de KBZB brevetten (in ieder geval de bestaande stock te laten verbruiken) en correcte communicatie hierover.
Een duidelijk beeld wordt gevraagd over de nieuwe medewerker KBZB (Zwemfed/FFBN), invulling functie en controle werking.

Varia

§
§

Volgende bijeenkomst – maandag 14 juni 2021 om 19u30 via zoom
TO DO’s
Actie

Wie

Datum

Update wedstrijdkalender en doorgeven Info aan clubs

Inge

ASAP

Update homologatiebrochure na input Luc H

Sarah

ASAP

Link Vlaamse records Masters

Inge

Juni

Communicatie over de KBZB brevetten

Inge

ASAP

Overleg met TOPTIME - Danny Verachtert

Inge

ASAP

