
 

VERSLAG VLAAMS SPORTCOMITE OPEN WATER 

Datum 12 maart 2022 

Startuur 09u30 

Voorzitter Geert Vanhoof 

Notulist Inge Leeten 

Verontschuldigd Franky Joos, Cindy Bougeâtre, Michel Hougardy 

Locatie Vergaderzaal topsportbad Antwerpen 
 

 Onderwerp Bespreking 

A Welkom  

 Welkom door de voorzitter   

 Aanpassing reglement Nog aanpassingen voor het bekomen van bevoegdheid open water -> FINA toevoegen. 
To do: laatste aanpassingen doen, reglement bezorgen aan Michel en KBZB (Inge) 

 Goedkeuring vorig verslag OK 

   

B Voorbereiding seizoen 2022  

 - Communicatie met clubs - Mail naar clubs is vertrokken afgelopen week met vraag voor lenex + voorprogramma en 
brochureblad deadline daar is 01/04. 

- Tekst voor opvragen namen badmutsen. Deze bezorgen we dan aan de clubs in april.   
To do: tekst klaarmaken voor verzenden (Inge) 

- Gesprek met BZK i.v.m. veiligheid Damme-Brugge.   
To do: afspraak inplannen met BZK (Inge) 

- Gesprek met VWZ i.v.m. noodzakelijke voorwaarden voor wedstrijd lange afstand (10-25km) 
in te richten. 
To do: afspraak inplannen (Inge) 

- Wedstrijd Mechelen 
To do: Jan en Inge zullen gesprek voeren met organisatie.  Voorstel zal zijn om in 2022 deze 
wedstrijd als een recreatieve wedstrijd te organiseren en dan voor 2023 bekijken of de 
competitie wedstrijd kan. 

 - Bestellen badmutsen - Prijsofferte is gevraagd aan Decathlon en Speedo.  
Bestelling is vrij dringend. 



 

 - Kamprechtersvergadering - 14 mei kamprechtersvergadering:  
voorbereiding door Franky (Jef wil ondersteunen indien nodig).  Geert stelt vraag aan Franky 

- 10u: OWC + 11u30: kamprechtersvergadering – 13u eten. 

 - Officialopleiding - 25/06: OWC-opleiding TAK O (voor mensen die geen TAK zijn): verantwoordelijkheid door 
Franky (Jef wil ondersteunen). 

- 02/07: Opleiding TAKO (voor mensen die TAK zijn) 
Inge zal opleiding op website zwemfed plaatsen. 

   

C Voorbereiding kamprechtersvergadering  

 - Vergoeding wedstrijdleiding - Vanuit zwemfed: vergoeding vastgelegd hoofdjury. Dit zijn de bedragen die legaal mogelijk 
zijn 

 - Toewijzing wedstrijden - De vraag zal gesteld worden aan Franky of hij dit wil doen. 

   

D Terugkoppeling andere vergadering  

 - Hoorzitting Vlaams Parlement: “Meer open 
zwemwater” 

- Algemeen Directeur, Lode Grossen, zal op 15/03 spreken op de hoorzitting van het Vlaams 
Parlement over “Meer open zwemwater”. 

 - Overleg Marieke Blomme - Opnieuw contact opgenomen met Marieke, zij hebben enkele officials die zelf een opleiding 
willen volgen (zo is 

 - Overleg SP&O - Zie wedstrijden 2022 – wedstrijd Mechelen 

   

F Varia  

 - Inplannen etentje Roland - Laten doorgaan samen met kamprechtervergadering Geert zal locatie zoeken 

 


