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Vlaams sportcomité open water (VSO) 

 

Doelstelling Vlaams Sportcomité open water 

Het Vlaams sportcomité open water organiseert i.s.m. de zwemfed, FFBN en KBZB het open 

water criterium en dit in een vooraf bepaald, reglementair correct, kader.   

Taakomschrijving 

 

Bevoegdheden 

1) Organisatie van het wedstrijdcriterium in België en dit i.s.m. met de KBZB en de 

FFBN: 

• Opmaak van de wedstrijdkalender; 

• Opmaak van de open water brochure; 

• Opmaak van het klassement; 

• Zorgen voor de logistiek (badmutsen...); 

• Assistentie bij wedstrijdorganisaties; 

• Jaarlijks huldigen van de winnaars van het criterium; 

• Innovatie;  

• Jaarlijks min. 1x overleg met elke regiocomité 

2) Opleidingen/bijscholingen officials: 

• Reglementen en jaarlijkse update; 

• Organiseren van officialopleidingen; 

• Jaarlijks organiseren van min. 1 officialbijscholing. 

Adviserend: 

1) Promotie van het open water in al zijn facetten: 

• Wijzen op geschikte locaties voor open water; 

• Promotie van alle onderdelen van het open water; 

• Aangeven van interessante sprekers voor een zwemfed bijscholingen; 

• Signaleren van interessante innovaties; 

2) Ondersteunen en faciliteren van recreatieve events: 

• Opmaak kalender recrea-events; 

• Promotie recrea-events van partners; 
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• Signaleren en informatie vergaren mbt,nieuwe initatieven in binnen- en 

buitenland op recreatief vlak; 

• Ondersteunen recrea-events (d.m.v. goodpractices/draaiboeken...). 

Samenstelling 

Het Vlaams sportcomité open water bestaat uit: 

• Verkozen leden die fungeren 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 open water en ondersteunt 

de realisatie van de verschillende taken.  

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

richtlijnen sportcomités”. 

Specifiek voor het Vlaams sportcomité open water is wel: 

• Minimum twee van de leden de functie KO moeten hebben. 

Verkiezing/aanduiding 

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

naar het document “Algemene richtlijnen sportcomités”. 

 

mailto:info@zwemfed.be
http://www.zwemfed.be/

	Vlaams sportcomité open water (VSO)
	Doelstelling Vlaams Sportcomité open water
	Het Vlaams sportcomité open water organiseert i.s.m. de zwemfed, FFBN en KBZB het open water criterium en dit in een vooraf bepaald, reglementair correct, kader.

	Taakomschrijving
	Bevoegdheden
	Adviserend:

	Samenstelling
	Het Vlaams sportcomité open water bestaat uit:

	Verkiezing/aanduiding
	Voor verdere informatie over de verkiezing/aanduiding van de leden van het VSO verwijzen we naar het document “Algemene richtlijnen sportcomités”.



