Verslag Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen
Datum:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd
Locatie:

14/10/2021
Mevrouw Ria Van den Broeck, de heren Luc Henderyckx, Luc Van Laere, Etienne Desfossés, Danny Uyttersprot, en
Mark Van den Bosch (leden VSW).
Mevrouw Inge Leeten (personeelslid zwemfed).
De heer Thierry Dolet
Mevrouw Ann Audenaert, de heren Pieterjan Vangerven, Kris Geeroms en Geert Heuninck (leden BO).
De heer Lode Grossen (technisch directeur zwemfed)
Gebouw zwemfed te Merelbeke

A

Verwelkoming
Voorzitter Ria heet iedereen welkom

B

Overleg met BO
§ De voorzitter van de zwemfed heet iedereen welkom
§ Doelstelling van het overleg: moment om wederzijdse vragen te stellen en het delen van bekommernissen. Belangrijk standpunt: alles is bespreekbaar.
Punten die besproken zijn:
- Tijdig communiceren van kalender
iedereen is het erover eens dat de planning van de grote evenementen (BK, FSC, …) gekend moet zijn voor Pasen van het jaar X voor het volgende
seizoen, zodat regiocomités en clubs dan hun planning verder op een definitieve manier kunnen uitwerken. Het BO engageert zich hiervoor.
- Vernieuwing officialkorps
Momenteel zijn er 41 actieve kamprechters met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. Er is een gedeelde bezorgdheid over een aanstroom van
nieuwe officials en de doorstroming van deze officials. De taak van officials zou aantrekkelijk gemaakt moeten worden, appreciatie is hierin
belangrijk. Er worden al een aantal ideeën geopperd (bv. waardering tonen vanuit zwemfed d.m.v. bv. een attentie (T-shirt)/afwisseling van taken
tijdens wedstrijd/inzet op goed onthaal...). Oplijsten van goodpractices.

-

C

Communicatie
Communicatie is een werkpunt. Een aantal situaties worden besproken.
o Er wordt afgesproken dat het BO en het VSW 1x/3 maanden een gemeenschappelijk overleg hebben. Leden van het VSW benadrukken dat we
als zwemfed ook moeten inzetten op duidelijke communicatie naar clubs over de veranderingen (regio’s e.d.) De regiocomité’s kunnen hier
zeker ook mee ondersteunen. Volgend jaar opnieuw inzetten op startvergaderingen en deze fysiek laten doorgaan is zeker de bedoeling. Lode
geeft ook aan dat voor de vernieuwing van onze sporten een goede communicatie met de clubs zeer belangrijk zal zijn. Veranderingen zijn
noodzakelijk, zowel voor breedte- als topsport.
o Verslagen die op de website staan bekijken, zodat personen die op de hoogte willen blijven ook de informatie kunnen terugvinden die voor hen
relevant is.
§ Zichtbaarheid: het BO, het VSW en de regiocomités moeten ernaar streven dat de clubs, de leden van de zwemfed, weten wie ze zijn en waaraan ze
werken. Uiteraard was dit moeilijk tijdens covid-19. De personen van het huidige BO zijn ook allemaal actief in hun clubwerking.
§ De leden van het BO en de TD drukken nogmaals hun appreciatie uit voor de inspanningen van de leden van het VSW en geven aan dat ze zeker contact
mogen opnemen als er een vraag/probleem is. Er wordt ook gevraagd om actief mee te zoeken naar oplossingen.
§ Presentatie TD met toelichting van werking opleidingen en selecties.
Benoemingen officials - Opleidingen

1

Datum
benoeming

Jaar

03/10/2021 2021
2
D

TAK/SP/SF/JP/JF/K/KP/KF
TAK

Naam
Verbesselt

Voornaam
Katrien

Club
RSCM

°jaar
RSCM/21214/75

§ TAK opleidingen per provincie zijn lopende.
§ J/K: nog te bepalen. Stages J kunnen voorzien worden.
Zwembaden - homologaties
Overzicht alle zwembaden:
§ Verspreid per mail door Etienne
§ Check en acties per provincie
Oost-Vlaanderen:
§ Aalst: afspraken volgen (homologatie op 25 en 50 m).
§ Rozebroeken: afspraak op donderdag 21 oktober 2021.
West-Vlaanderen:
§ Middelkerke: geplande opening december 2021, homologatie zal gepland worden aanvang 2022.
§ Diksmuide: de levering van AEI wordt voorzien in december 2021.

E

Sportreglementen zwemmen

F

§ VP: 2022 inschrijftijden vanaf 1/1/2019 tot UDI – update “aanpassingen/interpretaties sportreglementen zwemmen” volgt.
§ Regelgeving voor boetes bij tekort aan officials wordt ook toegepast in 2021.
Vlaamse records
§

Nihil.

G

G-zwemmen

H

Zwemfed

§

I

Nihil

§
§

Kalender – bescherming wedstrijden: werkdocument zal tijdens volgende vergadering bekeken worden.
Lijst officials op de website nachecken en “kolom provincie” toevoegen (zwemfed).

§
§
§
§

VJK: hoofdjury is bepaald door VSW, de samenstelling van de jury zal gebeuren door de dienstdoende kamprechter. AEI vooraf grondig te checken.
Inschrijfgelden van beschermde wedstrijden: zie regeling PK
VJTC ranking: aan de hand van de tijden gerealiseerd tussen 1 juni 2021 en 31 december 2021.
Coördinatie Mark met Danny Verachtert: datum te bepalen.

Varia

Volgende bijeenkomst – maandag 15 november om 19u30 via zoom.
TO DO’s
Actie

Wie

Datum

Aanpassen “aanpassingen/interpretaties sportreglementen zwemmen

Luc H

ASAP

Check documenten “vergoedingen” en “bescherming wedstrijden”

Alle leden VSW

15/11

Excel bestand officials op website nakijken en laten verbeteren

zwemfed

ASAP

Aanpassing programma voor statistieken officials

zwemfed

ASAP

