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Notulen Vlaams Interprovinciaal Beraad
vergadering van 10 november 2007 te Grimbergen
Aanwezig:
• Antwerpen: Jef Baelmans, Reginald Van Hoydonck
• Limburg: Jacqueline Geelen, Maurits Goossens, Robert Vanerom
• Vlaams-Brabant: Joeri Jacobs, André Merckx, Felix Mordijck, Tony Van Dijck
• Oost-Vlaanderen: Eddy Allaert, Roger Bleyaert, Greta Crul, Henri Van Damme
• West-Vlaanderen: Arni Van Raak, Dominique Vanhonacker
• VZF – Raad van Bestuur: Maurice Van de Voorde
• VZF – VSB Zwemmen: Luc Ulenaers
Vergadering onder voorzitterschap van André Merckx, ondervoorzitter Vlaams-Brabant.
1. Notulen dd. 04/11/2006
Er worden een aantal opmerkingen gemaakt :
De eerste schijf van de vergoeding van de VZF voor de provinciale werking werd pas einde mei
gestort in plaats van in januari. De tweede schijf hebben we net in oktober ontvangen. De derde schijf
en tevens de eindafrekening zal pas volgen in februari-maart van volgend jaar.
1ste schijf moet zoals afgesproken gestort worden in januari.
Blijkbaar zijn er nog steeds provincies waarvan de rekeningen niet op naam van de VZF
staan…
Het tussentijds kasverslag wordt blijkbaar nooit opgevraagd vanuit de VZF.
TopSwim: de ToDo-list dateert reeds van januari 2006 en hiervan zijn amper punten weggewerkt.
Schandalig!
2. Vergoeding kernjury bij PK (ANT)
Een vrijwilliger wordt vergoed ofwel forfaitair, ofwel op basis van reëel gemaakte kosten. Een mix
van beide mag niet om niet extra belastbaar te zijn.
In principe moet men ook steeds hetzelfde principe voor één persoon toepassen. De VZF werkt op
basis van de gemaakte kilometers, terwijl de provincies werken op basis van het forfait.
Om binnen dezelfde vereniging geen twee systemen te hanteren, wordt er voorgesteld dat de VZF de
kernjury van het PK vergoedt en dan achteraf doorrekent aan de provinciale besturen.
3. Invoering boete verplaatsing datum na kalendervergadering (ANT)
Het betreft het verplaatsen van een wedstrijddatum nà de kalenderzitting, behalve bij overmacht.
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In de boetetabel zijn reeds de nodige boetes voorzien:
Boete voor niet inrichten van een geplande wedstrijd (75 euro)
Wedstrijd niet op kalender (25 euro)
De vergadering stelt voor om het zomaar verplaatsen van een wedstrijd niet te laten goedkeuren door
de afgevaardigde van het VSB Zwemmen.
4. Invoering uitsluitingscodes (LIM)
Nationaal werden de uitsluitingscodes enkele jaren geleden afgeschaft. Limburg zal ze opnieuw
invoeren:
De huidige uitsluitingstabel is vooral bedoeld voor de omroeper.
Veelal is er geen verdeling meer van een papieren uitslag. Via de mail of website wordt de
uitsluitingstabel niet verspreid. Hierdoor geraakt de informatie over de uitsluiting niet tot bij
de zwemmer of trainer.
Meeste uitsluitingen komen van de zwem- en kamprechter.
Op het afgelopen EJK te Antwerpen werd er ook gewerkt met een standaardtekst en codes
voor de uitsluitingen.
De tekst die door officials wordt opgeschreven is niet altijd duidelijk.
Er wordt voorgesteld dat de lijst zal dienen als leidraad voor de officials en dat er niet gewerkt wordt
met codes, zo wordt de formulering tenminste eenduidig.
Het jurysecretariaat kan echter wel de uitsluitingscode doorgeven aan de computercel, zodat zij deze
kunnen ingeven in TopSwim.
De afdruk van de uitslag moet in TopSwim minimaal aangepast worden, enkel het veld
“uitsluitingscode” moet terug weergegeven worden.
5. Medische dienst bij wedstrijden (ANT)
Volgens artikel 3.2.2.8 van de sportreglementen moet de medische dienst bij wedstrijden gevormd
worden door een arts, verpleegkundige, supplementaire redder (staat enkel in voor EHBO) of een
geneeskundige dienst (bv. Rode Kruis).
Volgens een mail van de VZF dd. 10 oktober 2007 moet men nu minimum over een verpleegkundige
niveau A2 beschikken. Een geneeskundige dienst zoals het Rode Kruis volstaan dus niet langer?!
Deze mail werd nog niet vertaald in nieuwe reglementen. De oude reglementering is dus nog van
kracht.
De vergadering vraagt duidelijkheid aan het VSB Zwemmen en Raad van Bestuur van de VZF.
6. Formule Vlaams Interprovinciaal Beraad (VLB)
De organisator betreurt de afzeggingen van deelnemers de dag zelf.
De aansluitende lunch moet blijven, maar kan eventueel beperkt worden tot broodjes.
7. Rondvraag
Op voorstel van Antwerpen, vraagt de vergadering een jaarlijkse herziening van de bijdragen van de
VZF voor de provinciale werken en vraagt daarom 2000 euro forfaitair (in plaats van de 1500 euro
nu) of 10 eurocent per lid er bij (0,35 in plaats van 0,25 euro).
Op voorstel van Antwerpen, vraagt de vergadering aan het VSB Zwemmen om de reglementering
inzake verdeling uitslagen aan te passen aan de moderne tijden: verplicht 1 uitslag per club (in
plaats van 2) en enkel één voor de officials die er om vragen.
Oost-Vlaanderen stelt een aanpassing van het huishoudelijk reglement voor inzake verkiezingen van
het provinciaal bestuur. Nu zijn de voorzitter en de secretaris rechtstreeks verkiesbaar.
De vergadering stelt voor om alle mandaten gewoon te verkiezen en de bestuursfuncties intern te
verdelen, cfr. Raad van Bestuur VZF.
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8. Datum volgende vergadering
West-Vlaanderen organiseert het volgende Vlaams Interprovinciaal Beraad op zaterdag 15 november
2008.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

De secretaris,
Joeri Jacobs
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