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Vlaams sportcomité artistiek zwemmen (VSAZ) 

 

Doelstelling Vlaams sportcomité artistiek zwemmen 

Het Vlaams sportcomité artistiek zwemmen organiseert i.s.m. de zwemfed alle Vlaamse 

Kampioenschappen, recreatieve events en de selectiewerking artistiek zwemmen 

Taakomschrijving 

 

Bevoegdheden 

1) Organisatie van wedstrijden in Vlaanderen en België i.s.m. met de FFBN en de KBZB: 

• Opmaak van de wedstrijdkalender;  

• Invoeren en Verwerken van de gegevens van alle Vlaamse wedstrijden & 

publiceren van de resultaten; 

• Assistentie bij alle Vlaamse wedstrijdorganisaties. 

 

2) Opvolgen van recrea werking: 

• Opmaken van recrea brevetten; 

• Plannen van recrea meetings. 

 

3) Opleidingen/bijscholingen/evaluaties  officials: 

• Organiseren van officialopleidingen; 

• 4-Jaarlijks organiseren van officialbijscholing; 

• Jaarlijkse jury-evaluaties (kwantitatief en kwalitatief). 

 

4) Opvolging van reglementen en toepassen/invoeren in Vlaamse reglementering: 

• Up to date houden van de reglementering;  

• Aanspreekpunt zijn voor clubs ivm reglementen. 

 

5) Aanpassen van de Brevetten : 

• Opvolgen van de evolutie van sporters; 

• Up to date houden van de brevetten. 
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Adviserend: 

1) Promotie van artistiek zwemmen in alle facetten, zowel irl als virtueel: 

• Promotie van alle onderdelen van artistiek zwemmen, zowel competitief als 

recreatief; 

• Aangeven van interessante sprekers voor zwemfed bijscholingen; 

• Signaleren van interessante innovaties. 

 

Samenstelling 

Het Vlaams comité artistiek zwemmen bestaat uit: 

• Verkozen leden als vertegenwoordiger van de clubs;  

• Eén aangesteld lid dat professioneel tewerkgesteld is bij de zwemfed; 

Elk lid draagt bij tot de goede werking van het Vlaams sportcomité artistiek zwemmen en 

ondersteunt de realisatie van de verschillende taken.  

Voor verder informatie over de samenstelling verwijzen we naar het document “Algemene 

richtlijnen sportcomités”.  

Verkiezing/aanduiding 

 
Voor verdere informatie over de verkiezing/aanduiding van de leden van het VSAZ verwijzen 

we naar het document “Algemene richtlijnen sportcomités”.  
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