VLAAMSE REDDINGSFEDERATIE
Vlaamse Sportcommissie
Verslag vergadering 2017-03 van 6/06/2017 te Kessel-Lo
1.

Welkomstwoord vanwege de Voorzitter van de Commissie
Wim Nuyens heet iedereen welkom.

2.

Aanwezigheden en quorum
Wim Nuyens (voorzitter) met stem
Albert Van Espen (afgevaardigde Vlaams-Brabant) met stem
Wijnand Hubregsen (secretaris)
Roel Engels (afgevaardigde RCTAL)
Verontschuldigd
Peter Istas (afgevaardigde Limburg)
Karel Logghe (afgevaardigde (West-Vlaanderen)

3.

Goedkeuring van de agenda
Na het toevoegen van drie variapunten wordt de agenda goedgekeurd.

4.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
a. 2017-02 – verslag van 10/04/2017 (IN BIJLAGE)
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
b. Opvolging taken
Taak 2016-017: In Antwerpen zal er een nieuwe voorzitter verkozen moeten
worden aangezien Patrick Lambregts 3x aanwezig is geweest zonder verwittiging.
Er zal dan ook een nieuwe vertegenwoordiger voor de sportcommissie aangeduid
worden, misschien Viviane Callaert.
Taak 2017-001: Wim vraagt hoe het staat met de nieuwe medische fiche. Wijnand
meldt dat Katleen en Hilde ermee bezig zijn maar het is bij zijn weten nog niet af.
De clubs (LERC, PORC, RCTAL willen graag tot 01/09/2017 de tijd krijgen om hun
rijksregisternummers in te geven alvorens RedFed de leden rechtstreeks gaat
benaderen.
Taak 2016-021: Wijnand voegt een overzicht van het resultaat van de begroting
sport 2016 toe bij het verslag.
Taak 2016-023: Wim heeft een afspraak met Tom Vermeulen (Sport.Vlaanderen:
screening cursussen en stramienen VTS cursussen) op 08/06/2017.

Taak 2017-028: Wim Nuyens organiseert een startvergadering met de docenten
Initiator en trainer-B.

Taak 2017-003: Hilde heeft nog wat gewerkt aan het dossier voor jeugdsport. Het
dossier werd al opgestuurd naar de dossierbeheerder Marc Verhoeven
(Sport.Vlaanderen). Hij gaat dit tegen de zomervakantie bekijken. Tegen
01/09/2017 moet het nieuwe dossier opgeladen worden om dan voor 2018
subsidies voor jeugdsport te ontvangen.
Taak 2017-029: Wijnand stuurt dit dossier mee op met het verslag.
Taak 2016-024: Op de dag van de trainer heeft Wijnand een sessie gegeven.
Jammer genoeg zat er niemand van RedFed aan tafel maar wel 15 (wat het
maximum was) niet RedFed leden. De meesten kwamen vanuit een zwemschool
of een zwemclub. Op het programma stond de ontwikkelingslijn Reddend
zwemmen. Er was tijdens de sessie vooral veel interesse naar de brevetten
reddend zwemmen.
Taak 2016-025: De volgende PK’s gaan verwerkt worden met splash.
Taak 2017-030: Wijnand moet dit eerst nog eens testen om te kijken of het werkt.
Op het BK waren er problemen met het optellen van de scores bij de aflossingen.
Roel Meldt nog dat de uitslag van de aflossingen verkeerd waren: De tijden van
RCTAL 1 en 2 werden omgewisseld voor de B3. Uiteindelijk heeft het de uitslag
niet beïnvloed.
Taak 2017-031: Wijnand gaat nog onderzoeken of de uitwerking van het
programma splash eventueel via Innovatie door Sport.Vlaanderen gesubsidieerd
kan worden.
In het voorstel zullen ook enkele licenties komen voor de organisatoren.
Jan Verelst wil de opleidingen voor splash geven. Wim stelt al 3 data voor:30/09,
02/10 en 12/10. 30/09 en 02/10 in Antwerpen: Belgiëlei 117 en 12/10 in Ekeren:
zwembad De Schinde.
Wijnand stuurt deze data door naar Jan Verlest om te kijken wat hem het best past.
Deze opleiding staat open voor alle clubs.
Taak 2017-032: Van zodra de opleiding gepland is stuurt Wijnand een uitnodiging
naar de andere clubs.
Taak 2017-006: Som blijft hetzelfde: 750 voor een organisatie PK. De onkosten
voor de huur van het zwembad voor een PK kunnen ook binnengebracht worden,
mits het voorleggen van de factuur van het zwembad en dit met een maximum van
600 euro. De vergoeding van de officials zit ook niet in de 750 euro.
Taak 2017-033: Wim werkt het licentiesysteem verder uit.
Taak 2017-011: LFBS was eerst voorstander, maar enkele Vlaamse clubs wilden
liever niet. Nu wilde de VSC het wel voorstellen maar vond LFBS het te laat om
nog te veranderen.
Taak 2017-014: De voorstellen worden op de volgende NSC stap voor stap
bekeken en gefinaliseerd.

Taak 2017-034: Wijnand stuurt nog een reminder aan LFBS betreffende de
reglementen.
Taak 2017-016: We plannen een bijscholing voor Initiators en trainers-B op 02/12
of 09/12/2017 in Zee-Brugge.
Taak 2017-035: Karel Logghe kijkt of de kazerne dan beschikbaar is.
In 2018 volgt er dan een groot symposium op 28-29/04/2018 in Antwerpen.
Wijnand kijkt een locatie na in Wilrijk die geschikt zou kunnen zijn voor een 8-tal
sprekers.
Het programma, opgemaakt door Wim Nuyens wordt in bijlage toegevoegd aan
het verslag. De sprekers staan nog niet vast en er is nog ruimte voor andere topics:
vb ICES.
5.

Nationale Eliten Kern
Wijnand heeft de nieuwe samenstelling doorgestuurd naar de leden van de VSC.
Daar waren verder geen opmerkingen over.
Nieuw in de kern zijn: Emma Thiry, Elise Descamps, Maarten Van Laethem, Bieke
Vandenabeele en Falke Duprez.
a. Selectie WG
De selectie van de World Games is versneld moeten gebeuren omdat er anders
boetes boven het hoofd van de BRF hingen. Dat kon oplopen tot 4000 euro
indien we de selectie pas na 13 juni bekend zouden maken.
De BRF heeft de volgende namen geselecteerd voor de World Games:
Dames:
- Stefanie Lindekens
- Aurélie Romanini
- Sofie Boogaerts
- Bieke Vandenabeele
- Nele Vanbuel

Heren:
- Joni Ceusters
- Lenz Bolckmans
- Wouter Baelus
- Pierre-Yves Romanini
- Raf Montald

Begeleiders:
- Isabelle Soumillon
- Peter Istas
Stages zijn van 1-2 juli en van 15-16 juli in het zwembad van Brugge.
b. EK
Dames:
- Stefanie Lindekens
- Aurélie Romanini
- Sofie Boogaerts
- Nele Vanbuel
- Lieselotte Feys
- Lauren de Smit
Begeleiders:
- Isabelle Soumillon

Heren:
- Joni Ceusters
- Pierre-Yves Romanini
- François Van Liefferinge
- Kenric Borgelioen
- Wouter Baelus
- Lenz Bolckmans

Er wordt voor Lauren de Smit gekozen omdat ze de ploeg beter dan Lauren
Vansieleghem aanvult op het zand. De VSC is van oordeel dat de andere
geselecteerden minstens evengoed zijn als Lauren Vansieleghem in
openwater.
c. EJK
Dames:
- Lauren Frooninckx
- Katelijne Klaassen
- Chloë Porton
- Elise Descamps
- Emma Thiry
- Falke Duprez

Heren:
- Sammy Feys
- Raf Montald
- Maarten Van Laethem
- Timon Vandereet
- Jelle Vandersteen
- Robin Vestraete

Begeleiders:
Nog te zoeken
Bij de dames valt Jinske Florus af. De VSC is van oordeel dat Falke goed zou
kunnen scoren op de Board race en dat Jinske het minst aantal punten zou
scoren voor België.
Bij de heren vallen Robbe Wilmots en Bastien Noel af. Robbe is sterk op Board,
Beach flags en Beach sprint. Voor Board zitten we met minstens 3
evenwaardige atleten en op sprint en flags achten we de kans klein dat Robbe
in de top 8 zal eindigen. Bastien is allround goed maar er zijn telkens 3-4
anderen beter. Robin is vooral goed op Surf ski. We verwachten hem wel in de
top 8.
Stages vinden plaats op 29-30 juli en 25-26 augustus. Voor de eerste stage
waren er heel weinig EJK-gangers die aanwezig konden zijn.
Deze selecties zullen we op 13/06/2017 verdedigen op de NSC in Louvain-laNeuve. Wim, Albert en Wijnand zullen al aanwezig zijn.
Taak 2017-036: Wijnand vraagt bij Peter na of hij ook aanwezig kan zijn.
6.

Opleiding en bijscholing officials
a. College of referees
Wim wil het boetesysteem op de CoR bekijken. Hij heeft een hele berekening
gemaakt van de boetes, dit zowel voor het leveren van officials als voor het
leveren van helpers.
De voorstellen die uit de NSC zullen voortvloeien worden op de volgende CoR
besproken en daarna doorgestuurd naar de RvB BRF ter goedkeuring.
b. Opleiding/bijscholing officials
Ludovic Vanden heeft al 1 stage gedaan.
Voor de FILCOW werden de taken verdeeld onder Romi Boden, Ludovic Van
den Bulck en Isabelle Claessens.
Bijscholingen gaan we voor elke wedstrijd organiseren. Dit werd positief
onthaalt op de laatste wedstrijden.
Wijnand wil op de College of referees duidelijk laten optekenen wie de
opleidingen voor officials in handen gaat nemen.

Van 7-15 oktober loopt de week van de official waarbij er opgeroepen wordt om
Reffies te nemen (selfie met Referee). Hilde is samen met Wim bezig aan dit
project. Er zijn onder andere ook cheersticks besteld (opblaasbare stokken die
je tegen elkaar kan slaan)
Wijnand vraagt of we niet een aantal FOX-fluitjes moeten aankopen om de
officials een fatsoenlijk fluitje te bezorgen.
7.

Opleiding en bijscholing trainers
a. Visietekst
Wim is al ver gevorderd in zijn visietekst voor trainer-A. Op 19/05 waren Wim
en Wijnand op bezoek bij Sport.Vlaanderen voor de allereerste denkcel
Reddend zwemmen (waar enkel de sport besproken werd).
We kregen veel informatie over de toekomstige werking en zullen pas volgend
jaar nieuwe voorstellen kunnen laten goedkeuren. Ondertussen kunnen we wel
al allerlei voorstellen lanceren.
Wijnand vraagt na bij de buurlanden hoe hun trainerscursussen opgebouwd
zijn.
b. De VSC stelt nogmaals voor dat we de leeftijd in de toelatingsvoorwaarde laten
zakken naar 16jaar.
c. Op 8/06 heeft Wim nog een afspraak met Tom Vermeulen betreffende de
stramienen en cursusteksten.
De denkcel zag de trainer-A eerder op lange termijn, terwijl wij de trainer-A op
kortere termijn zagen.
d. Cursussen: 08/06 afspraak Sport.Vlaanderen: trainer-B moet nog gescreend
worden, initiator geremedieerd.
e. Bijscholing initiators
Roel had zich vorige vergadering als Chinese vrijwilliger kandidaat gesteld om
een bijscholing te geven voor initiators. Dit kan eventueel samen met Hilde
gebeuren rond de jeugdbrevetten en het samenstellen van nieuwe
oefenvormen door doelstellingen te combineren.
Wijnand kijkt nog eens na in vorige verslagen hoe Roel het geformuleerd had.
Uit vorig verslag:
Peter stelt voor om een bijscholing te voorzien voor initiators waar ze
allerlei leuke oefeningen leren kennen. Roel zegt dat je hen ook zelf kan
laten zoeken naar nieuwe oefeningen door het combineren van meerdere
doelstellingen.
Wijnand polst bij Roel of hij eventueel interesse heeft om dit te leiden. Hij
gaat dit bekijken en werkt het concept al verder uit.
Als cursusplaats denken we aan Hofstade of Rotselaar aangezien daar
een meer en een zwembad op loopafstand van elkaar liggen. Peter
informeert bij Elise Croes om te weten waar het sportkamp van Fedes was.
Als periode denken we aan de maand mei.

8.

EK2017
Qua helpers en officials gaat het de goede kant op. Er is wel nog steeds wat hulp
nodig. Budgettair verloopt het wat minder. Landen schrijven maar niet in en boeken
vooralsnog ook nog geen verblijf via organet. Organet blijkt ook moeilijk in gebruik
vandaar dat Wijnand een eenvoudige excel heeft opgemaakt om door te sturen.

Wim meldt dat ook Jolanda van Dalen al heeft gevraagd of er geen eenvoudiger
systeem is.

Taak 2017-037: Wijnand neemt contact op met Philippe om een communicatie uit
te sturen naar de clubs.
9.

Begroting 2017
Voor 2017 heeft RedFed een subsidie van 30.000 gekregen voor de focus
Topsport. Deze 30000 zal integraal gaan naar de topsportwerking: stages,
internationale wedstrijden.
Naar volgende jaren toe ziet het ernaar uit dat we hetzelfde bedrag mogen
verwachten maar niet veel meer. Eventueel kunnen we iets meer proberen te
vragen voor 2018 aangezien dan het WK in Adelaide is. Voorwaarde is natuurlijk
wel dat we blijven presteren op het hoogste niveau.

10. Beleidsplan 2017-2020
a. Beleidsfocus Jeugdsport: Opnieuw uitgewerkt door Hilde.
b. Beleidsfocus Topsport: goedgekeurd voor 30.000 euro voor 2017.
c. Inspanningsverbintenis (in bijlage): Federatie verbindt zich ertoe enkele
inspanningen te leveren en krijgt daarvoor een vergoeding van
Sport.Vlaanderen (het is nog moeilijk in te schatten over welke bedragen we
hier spreken) maar per opgeleide trainer krijgt de federatie bijvoorbeeld 350
euro. Het spreekt voor zich dat deze financiële middelen gebruikt worden om
het vooropgestelde doel te behalen.
11.
12. Sportkalender 2017-2018
Alle data zijn gekend behalve het BK zwembad en het BK openwater.
Taak 2017-038: Wijnand vraagt de datum na bij Denis en kijkt voor een datum voor
het BK Open water 2018.
13. Varia
Roel vraagt of we de jeugd niet wat meer kunnen betrekken in de sociale media.
Dit via filmpjes en via Rookie artikeltjes op facebook.
Er kan door de clubs ook veel gedeeld worden met de facebookpagina van
RedFed.
Taak 2017-039: Wijnand stelt dit voor aan Hilde.
Volgende vergadering op 09/10/2017: gelieve dit te noteren in jullie agenda.

