VLAAMSE REDDINGSFEDERATIE
Vlaamse Sportcommissie
Vergadering van 16/04/2018 te Gemeenteplein 26, 3010 Kessel-Lo
Verslag
1.

Welkomstwoord vanwege de Voorzitter van de Commissie
De voorzitter heeft vandaag afgemeld wegens ziekte. Wijnand heet iedereen welkom in
naam van Wim Nuyens.

2.

Aanwezigheden en quorum
Aanwezig:

Peter Istas: afgevaardigde Limburg
Karel Logghe: afgevaardigde West-Vlaanderen
Wijnand Hubregsen (secretaris)
Roel Engels (afgevaardigde RCTAL)

Verontschuldigd:

Wim Nuyens (voorzitter) met stem
Albert Van Espen (afgevaardigde Vlaams-Brabant) met stem
Pascal Lievens (afgevaardigde Oost-Vlaanderen)

Afwezig:

Wim Goossens (afgevaardigde BRC)

3.

Goedkeuring van de agenda
Agenda wordt goedgekeurd na toevoeging van het puntje subsidies en het puntje
vergoeding PK’s (al wordt dat ook behandeld bij de opvolging van het verslag).

4.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
a. 2017-04 – verslag van 09/10/2017 (IN BIJLAGE)
Wordt unaniem goedgekeurd
b. Opvolging taken (IN BIJLAGE)
Uitleg bij de eerste twee punten (2017-040en 2017-041) klopt niet. Staat nog
gekopieerd van de takenlijst van de vergadering ervoor:
2017-040: Er was nog geen document opgesteld. Wijnand had de week voor de AV
een nieuw document opgesteld dat meer rekening hield met de inzet van de
organiserende club. Peter neemt het voorstel mee en bekijkt het. Peter stuurt zijn
bevindingen dan door naar Wijnand
Taak 2018-01: Peter maakt nieuw voorstel op basis van het voorstel van Wijnand.
2017-041: We hebben geen bericht gehad van LERC voor het inrichten van een
initiatorcursus.
2017-042: We zouden LFBS nog moeten overtuigen om mee te stappen in het
verhaal. Er is wel interesse en Piet heeft het al deels in het Frans vertaald.
Wijnand hoopt dat ze vanaf september mee zijn en wil hen er gerust bij helpen.

2017-046: We hebben geen idee of de symposia werden aangevraagd bij Sport
Vlaanderen voor erkende trainersbijscholing in functie van attesten.
Taak 2018-002: Wijnand vraagt dit na op de volgende denkcel.
2017-051: Ondertussen zijn er al heel wat wedstrijden ingegeven in Meet manager.
Dit geeft de clubs met Team manager de kans om hun database aan tijden te
vergroten. Als de link tussen Team manager en Meet manager waterdicht gemaakt
kan worden met licentiesysteem dan wordt het nog interessanter.
Taak 2018-003: Wijnand neemt contact op met zwemfed om te zien hoe ze het daar
aanpakken.
2017-054: Wijnand denkt nog steeds dat het interessant is om maandelijks
trainingsstages van een dag te gaan organiseren in Aalst en daar een “nationaal
trainingscentrum van te maken”.
2017-058: Vergadering met docenten staat gepland op 19/04.
5.

Software wedstrijden
a. Team manager: Wijnand onderzoekt verder de sterktes van Team manager
b. Meetmanager: Piet verandert nog af en toe de template van de wedstrijden.
Momenteel loopt de 18.04 maar die moet nog getest worden op het PK WestVlaanderen. Met de 18.03 waren nog wat problemen. Vandaar dat we in Sint-Truiden
nog de 18.02 gebruiken.
Handleiding moet nog eens bekeken worden. Af en toe moeten we Tips and tricks
toevoegen van vaak voorkomende probleempjes. Als je het 1x per jaar gebruikt wordt
het soms wat zoeken. Wijnand kijkt de handleidingen en de powerpoints eens na.
c.

LAP: inschrijvingen via LAP moeten we blokkeren. Wijnand vergeet dat af en toe te
blokkeren. LAP is goed om de wedstrijd aan te kondigen maar verder biedt het qua
inschrijven geen meerwaarde.
Taak 2018-004: Wijnand maakt een afspraak met ISB om te kijken wat de
mogelijkheden zijn met MM,TM,LAP

d. Infotheek: Alle LXF files en handleidingen updaten in infotheek
6.

Beleidsplan 2017-2020
a. Inspanningsverbintenis
i. API: Anne-Marie Verbrugghe is de API van RedFed. Ze werd door de AV
aanvaard.
Het is nu de bedoeling om een Ethische commissie op te starten waar AnneMarie al zeker in zit samen met de verantwoordelijke Ethiek een “federatie”dokter en enkele club api’s. Peter Istas meldt dat Rune Vanbrabant dit
misschien wel op zich wil nemen. Wijnand heeft al een eerste Medische
bevraging gedaan ivm letsels maar wil dit verder onderzoeken. Wat moeten
we bijvoorbeeld doen als er chronische letsels zijn. Die worden ook niet aan
Arena doorgegeven.
Taak 2018-005: Wijnand neemt contact op met Rune Vanbrabant.
Taak 2018-006: Wijnand bekijkt ongevallen polis ivm chronische letsels.
ii. Deontologie: Wijnand heeft een deontologische code en een gedragscode
opgesteld. Daarnaast zijn er nog enkele procedure reglementen opgesteld
ivm seksueel grensoverschrijdend gedrag, tucht en doping gebruik.

b. Beleidsfocus Jeugdsport
Peter Istas heeft nog enkele opmerkingen over het subsidiereglement.
1. Hij vindt dat alle boards in aanmerking moeten komen voor subsidies en niet
enkel Flora en junior. Roel merkt ook op dat het nu lijkt dat dit enkel Wetiz mag
zijn.
Wijnand verklaart dat het de bedoeling was om vooral te stimuleren om materiaal
aan te kopen voor de hele jonge kinderen omdat je van hen niet kan verwachten
dat ze meteen een board kopen. Het is inderdaad niet de bedoeling dat iedereen
Wetiz moet kopen, maar het zijn gekende modellen.
De VSC is het er unaniem over eens dat we dat moeten aanpassen. We
vereenvoudigen het naar aankoop van alle sportmateriaal. Roel argumenteert
bijvoorbeeld ook aankoop van plankjes en speeltje voor zijn reddend zwem school.
Ook STRC is begonnen met een reddend zwemschool en kunnen dan nog investeren.
Wijnand zegt dat ze waarschijnlijk
Taak 2018-007: Wijnand bekijkt met Hilde hoe ze dit aan kunnen passen.
Voor volgend jaar moet er een nieuw dossier opgesteld worden. Wijnand stelt voor dat
we een datum afspreken om samen te komen om een nieuw dossier op te stellen. Dit
Zou bijvoorbeeld een kwaliteitslabel voor clubs kunnen zijn.
Taak 2018-008: Wijnand maakt een doodle op met verschillende data.
27 mei is er een recreatieve wedstrijd in Lummen. Misschien kunnen we daar samen
komen.
2. Waarom krijg je punten als je als club zelf een initiatorcursus Reddend zwemmen
in richt. En waarom weegt dat getal zoveel door.
Wijnand legt uit dat het dikwijls een probleem was om cursussen te laten
doorgaan. Als je veel punten aan iets geeft, gaat er ook veel geld naartoe
waardoor je eigenlijk aan de deelnemers bijna een gratis cursus kan aanbieden.
We dachten dat een club meer zijn best zou doen om intern leden te motiveren
om zich in te schrijven in een eigen cursus. Het voordeel is ook dat het dan zeker
dichtbij is voor eigen leden en dat ze de cursus kunnen plannen als het voor hen
goed uit komt.
Met een cursus op een random plaats is het risico groter dat er minder mensen
inschrijven omdat het te ver is, omdat de data niet passen omdat het duur is,…
Voor de initiator cursus van 2018 werd er beslist om die in Beringen te houden
omdat ze veel kandidaten hadden samen met Orca Bilzen. Uiteindelijk hebben
die niet het ‘beloofde’ aantal kandidaten geleverd. Het zou dan oneerlijk zijn om
die extra te belonen.
i. Toekomstige organisaties
Wat gaan we doen als de wedstrijden te groot worden? We hebben nu een aantal
wedstrijden gehad die bijna aan een maximum capaciteit zaten, zij het door de grootte
van het zwembad of door het overvolle programma.





Enkel provinciaal? Dus enkel deelnemers van de provincie.
Meer wedstrijden organiseren?
Nieuwe wedstrijdformule?
We zouden wel niet moeten raken aan de wedstrijdstructuur er moet wel nog een
evenredige verdeling van proeven blijven.

Formule BK herbekijken?
 Niet meer verplicht laten deelnemen aan alle proeven
 Tijden herbekijken en berekenen op basis van NEK tijden.

ii. Kids’ sauvetage
Als we zelf zoiets gaan inrichten dan willen we het wel reddend zwem specifiek
houden. Niet zoals nu bij LFBS waar de link niet altijd duidelijk is. We zouden een
soort Paco wedstrijden kunnen inrichten waar dan ook R-leden aan deel kunnen
nemen.
iii. Nieuwe wedstrijdformules
Zullen we bespreken op de samenkomst.

iv. R-leden aan eigen PK deelnemen
Voor PK’s willen we niet meteen R-leden laten deelnemen.

c.

Beleidsfocus Topsport
i. Vlaamse coach
Wijnand heeft een profiel opgemaakt voor een Vlaamse Coach. Naast dit
profiel heeft hij ook een belasting proberen weer te geven in uren en daaraan
werd een loonberekening gekoppeld aan de hand van 4 verschillende
loonschalen. Dit kwam ongeveer uit op een belasting van 15u per week wat
een betrekking van 40% zou zijn. Afhankelijk van de diploma’s van de trainer
komt dit volgens de loonschalen van Sport Vlaanderen neer op een jaarlijkse
financiële belasting van:
 Initiator: 13500 euro
 Trainer-B: 18160 euro
 Trainer-A: 18965 euro
 Master LO: 20013 euro
Peter vraagt of dat een volledige loonkost is. Wijnand zegt dat hij zich
gebaseerd heeft op de Bruto loonkost schalen van Sport Vlaanderen en
daarmee veronderstelt hij dat dat de volledige kost is. Voor de zekerheid
informeren we bij Acerta. Het zou kunnen dat de werkgeversbijdrage niet
vermeld is in dat bedrag. In dat geval komt er ongeveer 1/3 bij bij de
berekening.
Taak 2018-009: Wijnand laat bij Acerta onderzoeken wat de eventuele
loonkost zou zijn volgens de voorgestelde barema’s.
Het topsportbudget kan daar niet voor gebruikt worden.
Momenteel werken we met vrijwillige trainers maar aan een vrijwillig statuut
kan je niet teveel verplichtingen koppelen. Al het gevraagde moet immers in
de vrije tijd gebeuren. Als iemand ergens voor betaald wordt dan kunnen er
wel verwachtingen aan gekoppeld worden.
Als we van de pot van Topsport willen blijven genieten zullen we toch een
structurele oplossing moeten maken denkt Wijnand.
Misschien is er over enkele jaren terug financiële ruimte om iemand halftijds
aan te nemen.
ii. Ontwikkelingsprogramma
Is tot op heden nog niet gemaakt. We zouden eventueel wel met een
beloftegroep kunnen beginnen op basis van een puntensysteem of op basis
van tijden van de NEK die we omrekenen naar de jongeren.
Peter Istas wil dat wel eens bekijken.
Taak 2018-010: Peter Istas kijkt eens in welke richting we iets kunnen
uitwerken.
Naast jeugdsport zouden we ook nog beroep kunnen doen op extra subsidies via
Innovatie of via drempelverlaging. Hiervoor dienen dan ook projecten ingediend te
worden. Als iemand een lumineus idee heeft mag dat altijd gedeeld worden.

7.

Nationale Elite Kern
a. Samenstelling
Systeem loopt goed en buiten de open heren is er dit jaar precies een grotere poel om
uit te selecteren. Roel is bang dat iemand als Phebe over het hoofd wordt gezien
omdat ze enkel gespecialiseerd is in open water en in het zwembad niet echt een
meerwaarde vormt. Wijnand zegt dat de waarde Phebe toch wel op valt en dat er in
het verleden ook wel werd gekozen voor atleten die enkel open water specialist zijn
(Romi Boden, Lauren de Smit, Robin Vestraete,….). Het is natuurlijk niet zo
gemakkelijk om een waarde in openwater te schatten. In haar geval kunnen we haar
altijd vergelijken met Aurélie Romanini en Chloë Porton om in te schatten of ze een
finale zou kunnen halen op een EJK.
b. Selectie 2018 – Budget: er is 30000 euro voorzien voor topsport. Daarmee komen we
niet toe met het vooropgestelde programma en het verwachte aantal Vlamingen dat
geselecteerd kan worden.
Momenteel is er slechts geld voor 9 Vlaamse atleten naar het EJK te sturen en 6
Vlaamse atleten naar het WK. Het begrenzen van het aantal Vlamingen kan de
selecties bemoeilijken. Als er geen Waalse mannen zouden zijn en we willen een
heren team sturen dan moeten er al 4 Vlaamse mannen mee. Dan blijven er nog 2
plaatsen over voor de dames. Dat leidt tot een ongezonde selectiepolitiek.
Wijnand heeft de problematiek aangehaald bij de RVB en ook allerlei voorstellen
gedaan maar vooralsnog geen reactie vanuit de RVB. Ook Wim en Stef zijn op de
hoogte gebracht maar ook daar geen reactie.
Het pijnpunt werd ook aangehaald op de NSC. De LFBS blijft al haar atleten volledig
vergoeden voor stages en wedstrijden.
c.

Stages 2018
Er moet dringend duidelijkheid komen qua betalingen. Indien de atleten moeten
betalen voor bepaalde zaken dan zouden ze dat het best een beetje op voorhand
moeten weten. Je kan niet twee weken op voorhand zeggen dat ze ineens 300 euro
moeten betalen voor een stage.
Vanuit het veld krijgen de clubtrainers (zowel RCTAL, STRC als LERC) vaak te horen
dat de nationale stages niet zijn wat de atleten ervan verwachten. Het is voor hen
geen toegevoegde waarde. Soms vragen de atleten ze zich af wat ze er moeten
doen. Ze zien de meerwaarde niet.

d. Elite-overeenkomst
Er werden op de laatste NSC enkele voorstellen gedaan om de elite overeenkomst
aan te passen. Vooral het niet aanwezig zijn op stages en het niet verwittigen van een
niet aanwezigheid stoort de leden van de NSC. Dit wordt in een artikel opgenomen.
Taak 2018-011: Wijnand stuurt de eliteovereenkomst met de wijzigingen door.

e. Trainers 2018: Voor 2018 werden Isabelle Soumillon en Stef Feys aangesteld voor
het Open Team en Olivier Clerens en Georges Volders voor het Jeugd Team.
Er is nog veel onduidelijkheid of er op de MISP nu wordt ingeschreven met nationale
teams voor de aflossingen. Peter en Roel hadden hiervoor een mail verwacht van de
trainers. Aangezien er geen reactie was hebben ze hun zwemmers met hun club
ingeschreven. Wijnand zegt dat de trainers zelf hadden voorgesteld om ploegen te
maken vanuit de nationale selectie en veronderstelde ook dat ze tijdens de stages
hieraan gewerkt hadden.
8.

Opleiding en bijscholing officials
a. College of referees (niet behandeld)
b. Opleiding/bijscholing officials
Luc Frooninckx ging de opleidingsstructuur eens bekijken. De papieren van de
stagebegeleiders zouden allemaal naar de college of referees moeten. Roel kreeg die
in het verleden zelf, maar noch Wijnand noch iemand anders heeft die. ZO wordt het
moeilijk om bij te houden wie er nieuw is en wie al 1 of twee stages gedaan heeft. Op
de CoR hadden we al gesteld dat dit beter opgevolgd moest worden.

Taak 2018-012: Wijnand neemt contact op met Luc om dit verder op te volgen.
c.

Reglementen
i. HHR: is aangepast vóór de vorige AV en werd goedgekeurd.
ii. Selectietijden BK
Wijnand heeft een voorstel gemaakt op basis van de tijden van de Nationale
Elitekern. Peter Istas wil dat ook eens bestuderen.
Taak 2018-013: Wijnand stuurt zijn berekening door naar Peter en die stuurt
zijn bevindingen door naar hem.

9. Opleiding en bijscholing trainers
a. Visietekst trainer-A
b. Voorwaarden trainersopleidingen
c. Stramien trainersopleidingen
d. Cursusteksten
e. Bijscholing trainers-maxi symposium
Peter en Roel vragen wie de buitenlandse sprekers zijn. Door laattijdig afmelden van
de voorziene sprekers vroeg Wim een maand geleden of Wijnand nog twee sprekers
kon aanschrijven.
Kai-Uwe Schirmer heeft ondertussen toegezegd en zal komen praten over
vinzwemmen. De andere spreker zou Wouter D’Haene kunnen zijn maar die heeft
nog niet geantwoord. Momenteel zijn er nog niet veel inschrijvingen. Peter en Roel
vinden de vrijdag geen meerwaarde bieden en zouden die dag sowieso niet komen.
10.

Begroting 2018
Voor de FILCOW wil Wijnand een andere manier van inschrijvingsgeld.
5 euro per proef en ook 5 euro per aflossingsproef. Dit is iets eerlijker voor de atleet die
maar voor 2 proeven komt en het vermijd misschien veel inschrijvingen waar atleten toch
niet komen opdagen.
De aflossingen zouden ook een klassement per proef krijgen.
Om te besparen wil Wijnand het BK openwater misschien op een meer laten doorgaan.
Hij heeft al navraag gedaan in Lommel en wacht op een antwoord.
Het BK kost ongeveer 10000 euro en qua inkomsten verwachten we ongeveer 1500. Dit
is een te groot verschil.

11.

Sportkalender 2018
9-10-11 mei houdt de club van Karel Logghe een sportkamp en op 19/8 doen ze een
clubkampioenschap aan zee.
Taak 2018-014: Wijnand informeert bij Red! en LERC wie het PK Vlaams-Brabant
organiseert.

12. Varia
De voorgestelde variapunten werden besproken in de voorgaande punten.
Verder werden er geen varia toegevoegd.

