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Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen (VSW) 

Doelstelling VSW 

Het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen is, samen met de zwemfed, verantwoordelijk voor 

het opmaken van een vooraf bepaald, reglementair correct kader waarin er wedstrijden 

kunnen plaatsvinden. 

Taakomschrijving 

Bevoegdheden: 

1) Toepassen van de FINA reglementen en aanpassen van de zwemfed sportreglementen;

2) Opleiden van juryleden.  De opleiding TAK zal gebeuren i.s.m. de regionale

opleidingsverantwoordelijken;

3) Organiseren van jurybijscholingen;

4) Ondersteunen van de organisatie van wedstrijden:

• Wedstrijdleiding van de supraregionale wedstrijden;

• Nakijken van de wedstrijdprogramma’s en -reglementen en goedkeuring verlenen aan

de door de clubs ingediende voorprogramma’s met aanduiding kamprechter en het

nazicht van de wedstrijdverslagen;

5) Homologeren Vlaamse zwembaden;

6) Homologeren Vlaamse records;

7) De integratie verzekeren van het G-zwemmen;

8) Klachten behandelen die binnen de bevoegdheid van het VSW vallen (klachten i.v.m

tuchtrecht en grensoverschrijdend gedrag worden elders behandeld);

9) Overleggen met de Nationale Sportcel en de Nationale Sportcommissie Zwemmen;

10) Adviseren in het kader van het beleidsplan en in de optimalisatie van het wedstrijdaanbod.

Samenstelling 

Het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen bestaat uit: 

• Vijf verkozen leden die fungeren als regio-verantwoordelijke leden, deze leden worden

verkozen in hun regio (zie ook het document regioraad);

• Twee leden die voorgedragen worden het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen en door

de AV aanvaard worden als verantwoordelijken voor de juryopleidingen en

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

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

ondersteunt de realisatie van de verschillende taken. 

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

richtlijnen sportcomités”. 

Specifiek voor het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen is wel: 

• Dat de vrijwilligers erkend zijn als kamprechter niveau provinciaal (KP); 

De verkozen leden duiden zelf een voorzitter aan.   

Hij/zij heeft de volgende specifieke taken: 

▪ is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen; 

▪ zetelt in de Nationale Sportcommissie Zwemmen; 

▪ wordt afgevaardigd naar de Nationale Sportcel Zwemmen. 

De verkozen leden duiden zelf ook haar afgevaardigden aan die, samen met de 

voorzitter, zetelen in: 

▪ Nationale Sportcommissie Zwemmen (twee leden); 

▪ Nationale Sportcel Zwemmen (één lid). 

Verkiezing/aanduiding 

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

naar het document “Algemene richtlijnen sportcomités”. 

Indien er in een bepaalde regio geen geschikte afgevaardigde beschikbaar is zal het VSW een 

persoon aanduiden die voor de komende periode deze regio zal vertegenwoordigen.  Deze 

aanduiding zal bekrachtigd worden door het BO en zal dan de regio vertegenwoordigen tot er 

opnieuw een geschikte kandidaat is in deze regio (uiteraard ook volgend de bepaalde duur van 

het mandaat). 
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