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Verslag
1.

Futute Team
- Antwerpen stelt voor om een wedstrijd te organiseren voor de leden van het
Future Team van alle provincies. Gelet op de moeilijkheid om op korte termijn
alweer een datum op de wedstrijdkalender vrij te maken, wordt
overeengekomen dat Antwerpen het initiatief zal nemen om in het voorjaar
2006 te organiseren.
- Alle aanwezigen waren het er over eens dat de belangstelling, in het
algemeen, en de aanwezigheid van de trainers op de trainingen van het
Future Team, in het bijzonder, ondermaats is. Dhr. Straetemans benadrukte
het belang van de trainingen als detectiemiddel van beloftevolle jongeren. Hij
waarschuwde voor het gevaar dat bij gebrek aan deelnemers, op later grote
confrontaties (EK – WK – OS), het zwemmen wel eens zou kunnen
degraderen tot een tweede rangssport in de ogen van BLOSO en BOIC met
nare financiële gevolgen.

2.

Evaluatie Eendjescriterium
Overbodig gelet op het afvoeren van deze wedstrijden onder de huidige vorm.

3.

Reglementering Eendjes
Naast heel wat positieve geluiden (o.a. afschaffen valse start) toch enkele
bedenkingen bij de aanwezigen:

- Waarom een werkgroep oprichten NA de wijzigingen?
- Vraag om op de uitslag melding te maken van een eventuele fout
waarvoor men niet werd uitgesloten.
- Is het eerlijk medailles te geven aan zwemmers die “foutief” zwommen
en zich daardoor plaatsten in de rangschikking vóór zwemmers die wel
correct zwommen?
- Gaat het Vlaams Sportbestuur zijn boekje niet te buiten door het
afschaffen van startgeld bij de Eendjes?

4.

Evaluatie Zomercriterium
Mede door het toelaten van meer benjamins én het afschaffen van boetes bij
overschrijding van de limiettijden, op de Belgische Jeugdkampioenschappen,
wordt gevreesd dat het aantal deelnemers nog verder zal teruglopen.
De wedstrijd blijft gespreid over twee dagen en het wedstrijdprogramma wordt
herbekeken door het Sportbestuur.

5.

TopSwim
Het wedstrijdgedeelte werkt op dit ogenblik zeker voor het opmaken van een
“normale” wedstrijd.
Een groot probleem op dit ogenblik is de werking met beide versies.
Inschrijvingen en uitslagen opgemaakt in het ene systeem zijn niet inleesbaar
in het andere systeem waardoor vooral het bijhouden van een historiek veel
extra werk bezorgt.
Iedereen is het er over eens dat het nieuwe programma onvoldoende getest
was op het moment van de verdeling.
Mevr. Audenaert deelde mee dat van elke provincie één persoon, mét kennis
van het programma, wordt uitgenodigd om op 11 december in Gent samen
met “de makers” een evaluatie te maken (zesmaandelijks te herhalen?).
Dhr. Straetemans wenst alleszins op 1 januari 2005 met het gedeelte
“ledenadministratie”, en indien mogelijk, met het gedeelte “wedstrijd” te
starten.
De clubs zullen via TopSwim hun volledige ledenlijst krijgen van de federatie.

6.

Organisatie provinciale zwemkampioenschappen
- Gesprekken op federaal vlak om de nationale zwemkampioenschappen te
verzetten, waardoor de mogelijkheid zou kunnen ontstaan om de
zwemkampioenschappen in alle provincies op dezelfde datum, in het najaar,
te laten betwisten werden afgevoerd.
- Door de talrijke fusieclubs klaagt men in enkele provincies over een gebrek
aan officials op de provinciale kampioenschapwedstrijden. Het staat de
provinciale federaties vrij om het verplicht aantal te leveren officials te
verhogen ten einde de wedstrijden in goede banen te kunnen leiden.

7.

Uitsluitingcodes
De meerderheid van de aanwezigen kon zich vinden in het herinvoeren van
deze codes. Limburg zal een voorstel formuleren en doorsturen naar het
Vlaams Sportbestuur.

8.

Goedkeuring voorprogramma’s van wedstrijden
Oost Vlaanderen vraagt uitleg i.v.m. de wijziging van het reglement over de
verantwoordelijkheid van de afgevaardigde van het Vlaams Sportbestuur voor
het aanduiden van de kamprechters. Dhr. Stinkens gaf toelichting.

9.

Bankrekeningen “VZF / Provincies”
Limburg schetst de situatie die zich voordeed bij het wijzigen haar volmachten
op de rekening. Naar aanleiding van deze moeilijkheden wordt gevraagd of de
VZF iets kan en / of wil doen aan de situatie. De leden van de Raad van
Bestuur zeggen dat ze in onderhandeling zijn met “hun” bank om in elke
provincie, als VZW, een rekening te openen met als volmachtdragers de
voorzitter, secretaris en penningmeester van het provinciaal bestuur. Er zal zo
snel mogelijk een bijeenkomst, met vertegenwoordigers uit alle provincies én
de Raad van Bestuur, georganiseerd worden.

10.

Communicatie VZF
Deze materie is een oud zeer. De afgevaardigden van de VZF zijn er zich van
bewust en Dhr. Straetemans belooft beterschap (een bediende werd ½ time
aangeworven om de zaak te optimaliseren).
Net zoals de clubs zullen ook de provincies een eigen e-mail adres” krijgen.

11.

Varia
Mogen de rekeningnazichters van de VZF tot éénzelfde club behoren?

Volgende vergadering zal doorgaan op 12 november 2005 in Oost Vlaanderen.
----------------------------------------------------------

