Vlaams sportcomité masterzwemmen (VSM)
Doelstelling Vlaams sportcomité masterzwemmen (VCM)
Het Vlaams sportcomité masterzwemmen organiseert i.s.m. de zwemfed, FFBN en KBZB het
wedstrijdcircuit voor Masters en dit in een vooraf bepaald, reglementair correct, kader.
Daarnaast adviseert het comité masterzwemmen ook de zwemfed i.v.m. de promotie van het
masterzwemmen.

Taakomschrijving
De organisatie van het wedstrijdcircuit in Vlaanderen (en België, i.s.m. met de KBZB en de FFBN):
•
•
•
•
•
•

Het beheren van de wedstrijdkalender;
De (afstemming van) wedstrijdprogramma’s (op elkaar);
Zorgen voor de logistiek;
Het toezien op en ondersteunen van de organisatie van Regionale en Vlaamse
Kampioenschappen;
Jaarlijks huldigen van de winnaars van het criterium;
Onderhouden van contacten met KBZB, FFBN en Nederlandse Masterzwemmers en het
eventueel organiseren van gemeenschappelijke initiatieven.

Promotie van het Masterzwemmen in al zijn facetten:
•
•
•
•

Evenementen en locaties waar trainingen en wedstrijden (kunnen) plaatsvinden onder
de aandacht brengen;
Promotie van alle onderdelen van het Masterzwemmen;
Aangeven van interessante sprekers voor een Zwemfed bijscholingen;
Signaleren van interessante innovaties;

Meewerken aan de professionalisering van het Masterzwemmen in Vlaanderen (en België):
•
•
•

Verbeteren van de administratie (documenten, …), communicatie en werking;
Formuleren van voorstellen en ideeën;
Evalueren van bestaande activiteiten en formuleren van voorstellen tot bijsturing.
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Het reglementair kader van de masterwedstrijden wordt niet binnen dit comité bepaald, maar
door het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen. Het is uiteraard mogelijk om punten te
agenderen bij dit laatste. Indien dit voorvalt, zal het punt geagendeerd worden door de vaste
vertegenwoordiger van de zwemfed. Het Vlaams sportcomité masterzwemmen kan ook vragen
om zelf uitgenodigd te worden teneinde toelichting te geven.

Samenstelling
Het Vlaams sportcomité masterzwemmen bestaat uit twee types van leden:
•
•

Verkozen leden die fungeren als vertegenwoordiger van de clubs;
Aangesteld(e) lid/leden (professioneel medewerker bij de zwemfed).

Elk lid draagt bij tot de goede werking van het Vlaams sportcomité masterzwemmen en
ondersteunt de realisatie van de verschillende taken.
Voor verdere informatie over de samenstelling verwijzen we naar het document “Algemene
richtlijnen sportcomités”.

Verkiezing/aanduiding
(Kandidaat) verkozen leden
Geïnteresseerden voor de functie ‘verkozen lid’ kunnen zich kandidaat stellen door het
formulier van kandidatuurstelling in te vullen.
Voor verdere informatie over de verkiezing/aanduiding van de leden van het VSM verwijzen we
naar het document “Algemene richtlijnen sportcomités”.
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