Regiocomités
Doelstelling Regiocomité
Het regiocomité is de link tussen de clubs en relevante belangengroepen, actief in haar regio,
en de zwemfed met focus op de promotie van de zwemsporten in de regio en de organisatie
van competitiewedstrijden zwemmen.

Taakomschrijving
Bevoegdheden
1) Promotie van de zwemsporten in de regio;
2) De regionale wedstrijdkalender opmaken;
3) Sturing geven aan de clubs bij de organisatie van wedstrijden binnen de regio, conform
het kader van het sportmodel;
4) Bijhouden van provinciale records;
5) Huldiging van officials en medewerkers;
6) Detecteren van clubproblematieken en deze doorgeven aan de regioraad;
7) Contacten met lokale autoriteiten onderhouden i.s.m. de lokale club(s);
8) Input geven aan de regioraad over de werking in de regio;
9) Organiseren van de TAK-opleidingen en officialbijscholing onder supervisie van het
VSCW;
10) Organiseren i.s.m. zwemfed van een jaarlijkse startvergadering (aanvang seizoen) in
regio voor de clubs uit de regio;
11) Organiseren i.s.m. zwemfed van een jaarvergadering voor alle clubs uit de regio;
12) Goedkeuring van de voorprogramma’s in de regio.
Naast de bovenstaande taken, zijn er per functie ook een aantal specifieke taken, die hierna
verder worden beschreven.
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Samenstelling
Het regiocomité bestaat uit volgende leden:
De voorzitter:
•
•

Is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen;
Is de contactpersoon van de zwemfed.

De beslissingen die genomen worden in het regiocomité gebeuren bij voorkeur in consensus.
Als het echter toch tot een stemming komt en er is een staking van de stemmen dan is de stem
van de voorzitter doorslaggevend.
De secretaris
•
•
•

Is verantwoordelijk voor de opmaak van het verslag;
Is verantwoordelijk voor de communicatie van de verslagen naar de clubs;
Verstuurt de uitnodigingen van de jaarlijkse jaarvergadering.

Gewone leden
•

Levert een positieve bijdrage tot de goede werking van de Vlaamse regioraad en
ondersteunt de realisaties van de verschillende taken;
Zal een clubneutrale houding aannemen bij het uitvoeren van de functie als lid in het
regiocomité;
Zal jaarlijks een zelfevaluatie doen.

•
•

De regiocomités komen minimum 6 keer/jaar samen
Per regiocomité wordt er gestreefd naar minimum 5 en maximum 7 leden. Een regiocomité
kan geldig vergaderen van zodra de meerderheid van de leden aanwezig is.
Een regiocomité bestaat uit:
-

4 tot 6 leden die verkozen worden door de clubs in de regio, als vertegenwoordiger
van de clubs;
1 lid dat verkozen wordt door de clubs in de betrokken regio, dit lid zal ook zetelen in
het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen. Voor het profiel van dit lid verwijzen
we naar het document van het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen.
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Profiel van de voorgedragen leden (vrijwilligers)
Bij de samenstelling van het regiocomité zal er gestreefd worden naar een diversiteit die
representatief is.
Voorwaarden:
1) Minimaal 1 jaar lid zijn van de zwemfed;
2) Vrijwilliger zijn;
3) De nodige affiniteit hebben met de zwemsporten.
De leden doen hun uiterste best om een maximaal aantal vergaderingen bij te wonen.
De verkozen leden duiden zelf volgende functies aan:
a. Een voorzitter;
b. Een secretaris;
c. 2 personen die zullen zetelen in het Vlaams Comité Regiowerking.
Van éénzelfde club kunnen er max. 2 leden zetelen in het regiocomité.

Verkiezing/aanduiding
Leden van de zwemfed kunnen zich kandidaat stellen om te zetelen in het Regiocomité.
De verkiezing van de kandidaten gebeurt, behoudens in uitzonderingssituaties, op de
jaarvergadering. De oproep voor kandidaturen zal gebeuren via de secretaris van de regio en
dit uiterlijk 2 maanden voor de datum van de regionale jaarvergadering.
De kandidaatstelling moet schriftelijk of per mail voorgedragen worden aan de secretaris van
het regiocomité door een aangesloten club, die haar zetel heeft in die regio, waar het lid is
aangesloten. De kandidaatstelling is geldig wanneer hij toekomt minstens 14 dagen voor de
jaarvergadering van de regio en ondertekend is door de voorzitter en secretaris van de club.
De lijst met de geldig ingediende kandidaturen zal afzonderlijk aan de clubs overgemaakt
worden en ter stemming voorgelegd worden aan de jaarvergadering. De verkiezingen zijn
geheim en gebeuren schriftelijk met stembriefjes of digitaal. Bij gelijkheid van stemmen wordt
een nieuwe stemronde georganiseerd. Indien er na de 2e ronde nog steeds staking van
stemmen is, wordt de functie toegekend aan de hand van loting.
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