Vlaamse Zwemfederatie vzw
Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Eeklo, 07/04/2014

Verslag vergadering 5 april 2014
Aanwezig : Erik, Henri, Luc, Koen, Greta
Aanwezig sportbesturen : Luc (VSZ)
Verontschuldigd : Ria, Eric
1. Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Aanstelling bestuur : Alles blijft behouden
3. B/C criterium 2016 :
·

Blijft behouden op 6 dagen zoals in voorgaande jaren enkel de voorprogramma’s
wisselen van dag.
o

Dag 1 (programma dag 5)

o

Dag 2 (programma dag 4)

o

Dag 3 (blijft dag 3)

o

Dag 4 (programma dag 1)

o

Dag 5 (programma dag 6)

o

Dag 6 (programma dag 2)

·

Tijdens de kalenderzitting moeten de clubs rekening houden met het voorprogramma
(100 wissel kan niet in 50m bad), want er zal niet meer onderling gewisseld kunnen
worden van dag na de trekking.

·

Reglementen van de kampioenschappen moeten aangepast naar een modernere
versie.

4. Opleidingsavond gaat niet door. Na het ontvangen van maar 2 inschrijvingen zullen de clubs op de
hoogte gebracht worden. Luc zal het gestorte inschrijvingsgeld terugstorten.
5. Vergadering VZF 6 mei 2014.
· Luc en Koen zullen aanwezig zijn op de vergadering.
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6. Provinciale records : tot op heden nog geen provinciale records genoteerd.
7. Brieven en mails
8. Varia :
· Huldiging sportverdienste :
Op de nu geplande datum kan het niet doorgaan in Zottegem. De huldiging kan
eventueel wel verschoven worden naar de maand januari. Dit kan dan gebeuren in
combinatie met een nieuwjaarsreceptie waar alle clubs met voorzitter en secretaris
worden uitgenodigd.
Op de huldiging kunnen dan ook andere medewerkers (kamprechters, …) in de
bloemetjes worden gezet.
· In de loop van 2014 en 2015 zullen heel wat zwembaden definitief sluiten.
· Er zal een oproep gedaan worden naar alle clubs voor kandidaat officials.
· Datum Sprintmeeting Aalst : de nieuwe datum was niet doorgegeven aan de VZF.
Wedstrijd gaat niet door.
· DAS beurs : Dit gaat door op 25 – 28 en 29/04. Indien Eric geen medewerkers vindt
zal er afgezegd worden.

Volgende vergadering : zaterdag 3 mei 2014
Tot dan!

Erik De Vos

Ria Flieberg

Voorzitter

Secretaris
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