VLAAMSE REDDINGSFEDERATIE
Vlaamse Sportcommissie
Verslag vergadering van 2017-04 van 9/10/2017 te Berendrecht
1.

Welkomstwoord vanwege de Voorzitter van de Commissie
Wim Nuyens heet iedereen welkom in het rusthuis van Berendrecht, waar zijn
zus diensthoofd is.

2.

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

3.

4.

Goedkeuring van de agenda
Na het toevoegen van twee variapunten wordt de agenda goedgekeurd.
- Overzicht subsidies 2016
- IRB
Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
a. 2017-03 – verslag van 06/06/2017 (IN BIJLAGE)
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
b. Opvolging taken (IN BIJLAGE)
Taak 2017-006: Peter vraagt aan Wim om een nieuw duidelijk document op te
laten stellen voor tegemoetkomen van RedFed voor de organisatie van een
PK.
Taak 2017-040: Wim stelt een nieuw document op voor vergoeding
organisatie PK.
Taak 2017-028: op 16/08 waren er 3 aanwezigen: Wim Nuyens, Karel Logghe
en Peter Istas.
Er werden nieuwe stramienen opgesteld: Initiator Pool met aanvullende
module Ocean en instructeur pool met aanvullende module ocean.
De cursusteksten moeten uitgewerkt worden en van 2018 worden die in
gebruik genomen.

De cursusplanning voor de krokusvakantie is in orde. De cursus initiator pool zal
doorgaan in zwembad de Merel te Leopoldsburg.
Voor de paasvakantie kijken LERC en RCTAL of ze iets gezamenlijk kunnen
organiseren.
In 2019 volgt er dan een instructeur cursus te Lombardsijde waar de deelnemers
kunnen blijven overnachten.
Taak 2017-041: Alexa en Albert onderzoeken de mogelijkheid om een cursus
initiator pool in Wilsele te organiseren en Alexa verwittigt Wim Nuyens voor
1/11/2017 over de stad van zaken.
Taak 2017-029: Beleidsfocus jeugdsport is OK. De leden van de VSC vragen om
ook het reglement van de jeugdsport door te sturen. Dit wordt bijgevoegd aan het
verslag.
Taak 2017-030: splash wordt de volgende wedstrijd gebruikt. Op de eerste
opleiding bleek er wel wat interesse te zijn voor de aanschaf van Team manager
om zo gemakkelijker in te kunnen schrijven.
Taak 2017-042: RedFed vraagt bij de clubs na of ze interesse hebben in de
aankoop van Team Manager om zo online in te kunnen schrijven bij de
meetmanager.
Taak 2017-032: eerste opleiding zit erop. De VSC stelt voor om nog een
praktische sessie te organiseren in december/januari.
Taak 2017-043: Wijnand kijkt voor een datum en informeert de clubs.
Taak 2017-033: Het licentiesysteem moet nog verder uitgewerkt worden.
Wijnand stuurt het mee in bijlage van dit verslag. Wim werkt er ondertussen nog
aan verder.
Taak 2017-044: Wijnand stuurt voorstel licentiesysteem mee in bijlage van dit
verslag.
Taak 2017-034: Reglementen werden aangepast en goedgekeurd door CoR;
NSC en AV BRF. Karel Mennes wees ons erop dat er tegenstrijdigheden met ons
huishoudelijk reglement en de statuten in staan.
Taak 2017-045: Wim kijkt de tegenstrijdigheden tussen nieuwe reglementen en
huishoudelijk reglement/statuten na.
Taak 2017-035: De kazerne van de voormalige rijkswacht in Wilrijk werd
vastgelegd door Wim Nuyens. Op 2/12/2017 zal het eerste mini-symposium daar
plaatsvinden.
Het programma van het mini symposium is als volgt:
- 9u00: start sessies:
o core stability:
François Bockstaele
o Mental coaching: Karel Logghe
Wim Nuyens laat er ook de opleidingsstramienen aan bod komen.
Eventueel kan Hilde ook de jeugdbrevetten en het jeugdsubsidiedossier aan bod
laten komen.

Taak 2017-046: Wim geeft de datum door aan Sofie Journée om de bijscholing
te laten erkennen.
Taak 2017-047: Wijnand maakt een uitnodiging voor de clubs en stuurt die door.
Taak 2017-048: Wijnand vraagt aan Hilde of ze 02/12 beschikbaar is en een
presentatie wil geven.
Taak 2017-049: Het VK zwembad is in Aalst. Wijnand plant nog een bezoek in
het zwembad.
Taak 2017-050: Wim stuurt een mail naar Denis om de NSC een dag te
verplaatsen, naar 18/10/2017.

5.

Software wedstrijden
a. Team manager: Tijdens de eerste opleiding van meetmanager bleek er ook
interesse te zijn voor de teammanager. Met de teammanager zouden de
resultaten bij kunnen gehouden worden, zouden er meer statistieken gemaakt
kunnen worden en wordt online inschrijven ook mogelijk.
De teammanager zou 195 euro kosten in eerste aankoop en dan jaarlijks een
kost van 40 euro.
b. Meetmanager: In de RVB is er voorgesteld dat elke provincie een licentie zou
aanschaffen om de wedstrijdverwerking te kunnen doen. Volgend weekend
wordt de meetmanager op het eerste PK getest. Piet Vanneste heeft er
ondertussen veel tijd in gestoken om de puntentelling er mooi uit te laten
komen. De meetmanager zou 350 euro kosten in eerste aankoop en daarna
jaarlijks 70 euro.
Taak 2017-051: Wijnand onderzoekt de meerwaarde van Team manager en
vraagt bij een zwemclub na hoe dit werkt.
Taak 2017-052: Wim bekijkt met de RVB hoe ze dit willen implementeren.

6.

Nationale Elite Kern
a. Samenstelling
Er is nog geen uitslag van Baywatch beschikbaar, dus die is ook nog niet
verwerkt. Voorlopig zijn er niet teveel wijzigingen in de kern.
Taak 2017-053: Wijnand stuurt de huidige samenstelling mee door met het
verslag.
b. Selectie Warendorf – Orange-Cup
Voor Warendorf maken we een nationale selectie, voor de Orange-Cup is het
te laat. Enkele clubs hebben al ingeschreven.
Voor Warendorf zal Wijnand weer een puntentelling opstellen aan de hand
van het vorige seizoen.
Voor 2018 wil de VSC graag voorstellen om extra wedstrijden te doen met de
nationale ploeg zowel voor de jeugd als voor de senioren. Dordrecht, de MISP
en de Orange-cup zijn daarvoor ideaal.
Wijnand heeft de Orange-Cup opgenomen voor 2017 maar kijkt na of dit met
overnachting inbegrepen was.
Taak 2017-054: Wijnand kijkt begroting topsport 2017 en 2018 na.

c. Stages 2017-2018
Qua stages was 2017 weer bedroevend qua aanwezigheden. De atleten
klagen langs de andere kant dat ze te weinig kunnen trainen in een 50m bad.
De VSC wil voorstellen om 10 trainingen op jaarbasis te organiseren waar een
minimum aanwezigheid vereist is.
De VSC wil ook inzetten op de stage van COAST om de jeugdselectie aan te
sporen om daar allemaal aanwezig te zijn.
Taak 2017-054: Wijnand onderzoekt de piste of we ergens maandelijks
kunnen trainen in een 50m bad.
d. Elite-overeenkomst
Er moet niet zozeer iets veranderen aan de elite-overeenkomst. De atleten
moeten er wel nog eens op gewezen worden.
e. Trainers 2017-2018
De VSC is van oordeel dat we 2 verantwoordelijken moeten aanduiden die
zelf een invulling kunnen geven aan het jaarplan. 1 persoon voor het jeugd
team en 1 voor het open team.

7.

Opleiding en bijscholing officials
a. College of referees
We willen voor 2017-2018 nog 2 CoR inrichten om vooral rond de opleidingen
te blijven werken. Nu is er nog veel onduidelijkheid over wat er verwacht
wordt. Vanaf 2019 zouden we dan eventueel over kunnen schakelen naar 1x
per jaar.
b. Opleiding/bijscholing officials
01/10/2017: bijscholing officials Antwerpen
21/10/2017: bijscholing officials Limburg
04/11/2017: bijscholing officials Oost- en West-Vlaanderen
25/11/2017: bijscholing officials Vlaams-Brabant
Taak 2017-055: Wim bezorgt de powerpointpresentaties (splash en
reglementen) die hij gebruikt heeft voor de bijscholing in Antwerpen.
c. Reglementen:
Er is een nieuw rulebook uit van ILS. Volgens Wim zijn er een aantal proeven
bijgekomen. We zullen het nieuwe rulebook op de eerstkomende CoR
bespreken.
Wijnand had ook gehoord dat er vanaf nu duidelijk zou instaan dat een
jeugdatleet niet tegelijkertijd kan deelnemen in jeugdteam en een openteam.
Op het EK/EJK van 2017 mocht dit nog wel.

8. Opleiding en bijscholing trainers
a. Visietekst trainer-A:
De visietekst krijt langzaam vorm. Er zijn nog wat problemen rond hoofdstuk
5: Benchmarking: wat doen ze in onze buurlanden. (Wijnand heeft dat enkele
jaren gelden ook al opgevraagd in Duitsland en Nederland). Die hadden toen
nog niet veel ontwikkeld. Wim heeft ook met enkele landen gesproken en
kwam tot dezelfde vaststelling. Ook hoofdstuk 5: wie geeft welk vak is nog
moeilijk in te vullen zegt Wim.
Taak 2017-056: Wijnand doet een navraag bij de buurlanden.

b. Voorwaarden trainersopleidingen
Zijn aangepast. Instap voor initiator is verlaagd naar 16 jaar.
c. Stramien trainersopleidingen
Zijn opgemaakt en goedgekeurd door de leden van de denkcel. Ook Philippe
en Wijnand hebben ze goedgekeurd.
Taak 2017-057: De stramienen worden meegestuurd met het verslag.

d. Cursusteksten
Vanaf nu heeft Wijnand weer meer tijd om rond de cursusteksten te werken.
Vanaf 2018 moeten de cursussen gegeven worden met de nieuwe teksten.
Taak 2017-058: Wijnand en Wim zitten samen om dit verder uit te werken.
e. Bijscholing trainers
2/12/2017: minisymposium
Taak 2017-059: Wim bezorgt de informatie aan RedFed en de clubs worden
verwittigd van het mini symposium.
Tijdens het weekend van 27-28-29 april zou er dan een groot internationaal
symposium volgen. We denken aan volgende sprekers:
- Rob Philips
- Ian Hutchinson
- Elena Prelle
- Kai-Uwe Schirmer
- Wouter Dhaene
- Didier Matanda Kaiji (looptrainer Aurélie Romanini)
- …
Het valt samen met de MISP vandaar dat we zouden willen voorstellen om op
vrijdagavond te beginnen zodat trainers die naar de MISP gaan toch
anderhalve dag kunnen meepikken.
Taak 2019-060: Wim bekijkt de planning van dit symposium.
9.

EK2017
Over het algemeen een goede organisatie. Openwater werd wat bemoeilijkt door
de weersomstandigheden.
Peter en Roel merken op dat er toch een gemiste kans was om dit in de media te
krijgen. Roel meldt dat ze via Gerlinde Dhondt gevraagd hadden om een
persmap door te sturen. Gerlinde heeft contacten bij de VRT. Hier werd niet op
gereageerd. Wijnand betreurt dit ook maar kon dat er ook niet bijnemen. Het
werd wel doorgestuurd maar bleef zonder gevolg. Er kwam teveel werk op de
schouders van 1 persoon en de vzw zelf heeft onvoldoende inspanningen
geleverd.
Op het laatste moment moesten er nog teveel zaken geregeld worden omdat er
pas laat financiële duidelijkheid was.
Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag zijn er ook 2 tenten van RedFed
gesneuveld. Wijnand vraagt zich af wat er met de tenten van RedFed gaat
gebeuren.
Taak 2017-061: Wim vraagt bij een volgende RVB wat er met de tenten gaat
gebeuren.

10. Begroting 2018
RedFed heeft intern nog geen begroting besproken. Wijnand heeft voor topsport
een budget van 45.000 euro gevraagd. Voor Jeugdsport werd een budget van
28.000 euro gevraagd bij Sport.vlaanderen. We verwachten hier pas in januari
nieuws over wat de werking wel wat bemoeilijkt.
11. Beleidsplan 2017-2020
a. Beleidsfocus Jeugdsport: opnieuw ingediend door Hilde. De clubs worden hier
weldra van op de hoogte gehouden.
b. Beleidsfocus Topsport: ingediend door Wijnand. Is eigenlijk enkel bedoeld om
Internationale wedstrijden mee te doen en voorbereidende stages mee te
betalen.
c. Inspanningsverbintenis: RedFed is, zoals alle sportfederaties, een verbintenis
aangegaan met Sport.vlaanderen waarbij ze een aantal werkpunten hebben
opgelijst. Sport.vlaanderen gaat deze werkpunten aftoetsen en op basis
daarvan subsidies toekennen. De grootteorde van deze subsidies is nog
onbekend.
Er is nog ruimte om meer te doen voor G-sport en voor seniorensport. Er moet dan
wel een project rond opgesteld worden. Dit is eveneens het geval voor Innovatie
projecten. Ideeën zijn altijd welkom op het secretariaat dan kunnen we het
uitwerken en indienen.
12. Sportkalender 2017-2018
De kalender 2017-2018 staat bijna volledig op de activiteitenkalender van RedFed.
Alexa meldt dat ze dat heel onoverzichtelijk vindt omdat alles door elkaar staat en
dat het vroeger beter was.Peter en Roel melden dat ze gewoon kan filteren op
competitie en dat het dan zo is als vroeger.
Taak 2017-062: Wijnand vult de kalender helemaal aan.

13. Varia
Wim vermeldt dat de meisjesploeg van PORC 2de was in het allround klassement
IRB. Dit op een totaal van 28 teams uit 6 verschillende landen.
Wim gaat aan de RVB voorleggen om een team van 5 jongens en 5 meisjes af te
vaardigen naar het WK IRB in 2018. Wim zal hiervoor zeker ook trials inrichten
waar iedereen welkom is. Deelnemers moeten wel een eigen boot meenemen.
Peter wil graag een overzicht van de club- en provinciale subsidies die in 2017
verdeeld werden. Hij vraagt zich af waarom een provincie zonder werking 600
euro krijgt en een club met een goede werking 501 euro.
Taak 2017-063: Wijnand hangt het overzicht in bijlage aan het verslag.

