VLAAMSE REDDINGSFEDERATIE
Vlaamse Sportcommissie
Vergadering van 7/06/2018 te De Pintelaan 297, 9000 Gent
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
Stef Feys: vervanger West-Vlaanderen
Wijnand Hubregsen (secretaris)
Roel Engels: vervanger Vlaams-Brabant
Pascal Lievens (afgevaardigde Oost-Vlaanderen)
Wim Goossens (afgevaardigde BRC)

Verontschuldigd:

Karel Logghe (afgevaardigde West-Vlaanderen)
Albert Van Espen (afgevaardigde Vlaams-Brabant)

Afwezig:
Het is een beetje onduidelijk wie er aanwezig is met stem of niet. De Commissie is het er
over eens om Stef Feys, Peter Istas, Wim Nuyens, Pascal Lievens en Roel Engels te
laten stemmen indien er gestemd moet worden. Aan Wim Goossens wordt gevraagd of
hij de provincie Antwerpen wil vertegenwoordigen maar hij wil graag een eerste keer
komen om te zien hoe alles in zijn werk gaat.
3.

Goedkeuring van de agenda
Agenda wordt goedgekeurd. Peter Istas wil nog eens benadrukken dat hij niet helemaal
tevreden is met het jeugdsubsidiedossier. Hij begrijpt de puntenverdeling niet en vind
sommige punten onlogisch.
Wijnand legt uit dat het moeilijk is om een systeem te maken waar alle clubs tevreden
over zijn en dat dit dossier nu gewoon als leidraad kan werken voor de volgende
dossiers. Daarvoor werd ook een vergadering ingericht waar voorlopig maar 3
aanmeldingen voor zijn.
Peter haalt ook aan dat we strenger moeten zijn bij het aanvaarden van dossiers. Een
clubs moet slechts 1 moment krijgen om in te dienen.
De commissie is van oordeel dat we 1 datum moeten bepalen van indienen. RedFed
moet de dossiers dan screenen en tegen een 2de datum (kort erop) officieel indienen.
Wim Goossens vraagt zich af waarom RedFed niet groeit. Ook de commissie vraagt zich
dit af. We merken dat heel veel taken door dezelfde personen gebeuren en dat die
overbelast geraken.

Volgens Wim kan Merchandising helpen maar dan moet daar wel energie in gestoken
worden. De commissie is van oordeel dat dat werk is voor de Raad Van Bestuur. Ze
moeten daar een beleid rond voeren.
4.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
a. 2018-01 – verslag van 16/04/2018 (IN BIJLAGE)
Wordt unaniem goedgekeurd.
Roel miste een puntje in het verslag. We hadden het erover gehad dat ze het niet
logisch vonden dat oude leden minder punten opleverden in het subsidiereglement
dan nieuwe leden.
Peter miste het punt dat geld geen kwestie mag spelen in de toekomstige selecties.
We moeten ervoor waken dat atleten afhaken op grote wedstrijden omdat ze moeten
betalen maar geen geld hebben.
Als opmerking wil Peter nog zeggen dat de mededeling dat atleten een deel zelf
moeten betalen wel laat komt.

b. Opvolging taken (IN BIJLAGE)
2018-01: Peter maakte een voorstel aan de hand van het voorstel van Wijnand. Hij
bracht de kosten van een aantal posten samen. Wijnand ziet die liever gescheiden
omdat een club misschien wel een computer kan voorzien maar geen poppen en
gordels. Peter heeft de kosten dan eens vergeleken met zijn wedstrijd van dit jaar en
iedereen kan zich vinden met de bedragen. Wijnand maakt finaal voorstel op.
2018-02: We leggen de vraag voor op denkcel.
2018-03 en 04: Wijnand bekijkt verder de mogelijkheden.
2018-05: Rune heeft geen tijd om in de medisch ethische commissie te zetelen.
Momenteel zijn we al met 4 leden in de Medisch ethische commissie dus een eerste
startvergadering wordt gepland.
2018-13: Wijnand bespreekt berekening selectietijden BK op de volgende NSC.
2018-14: Roel zegt dat Asse ook wel wil organiseren. Als LERC toch de Winge
Challenge op zich blijft nemen. Zowel Roel als Albert bekijken of 3/02/2019 kan voor
een PK zwembad Vlaams-Brabant.
5.

Opvolging beleidsplan
Werd niet behandeld. Zullen we ter hand nemen bij het opmaken van nieuwe
subsidiedossiers in de maand juni.

6.

Nationale Elite Kern
a. Samenstelling
Na Colmar en Ripcurl Rescue werd de volledige samenstelling van de kern
doorgestuurd naar de clubs. Volgens LFBS zit Pierre-Yves Romanini niet in de kern,
maar volgens Wijnand zou die er wel in kunnen zitten afhankelijk hoe je de procedure
interpreteert.
De leden van de kern (in het groen) worden overlopen.
b. Voorstel selectie 2018 WK – VSC
Wijnand zegt dat we ons ook moeten afvragen of we Jeugd naar het WJK sturen.
Komen Chloë Porton en Sammy Feys anders in aanmerking voor de Open ploeg?
Dames
- Stefanie Lindekens
- Aurélie Romanini

-

Nele Vanbuel
Sofie Boogaerts
Robin Heemels
Chloë Porton
Phebe Verdict

Nele Sofie en Robin zijn evenwaardig en zwemmen ongeveer dezelfde
proeven.
Reserve: Marine (pop) Lauren de Smit (sprint)
Bij de dames zouden we mikken op de 4x25m pop en de 4x90 sprint. (voor de
sprint zouden Chloë en Phebe dan best meegaan).
Indien we Chloë selecteren voor de Open dan kan ze niet geselecteerd worden
voor het WJK). De NSC kan haar te selecteren voor de open wat dan impliceert
dat ze niet geselecteerd wordt voor de Jeugd.
Heren
- Joni Ceusters
- Pierre-Yves Romanini (als die in de kern zit, LFBS vindt van niet, Wijnand
denkt van wel)
- Wouter Baelus
- Jeroen Lecoutere
Als Pierre-Yves niet geselecteerd wordt is de ploeg veel zwakker. We
moeten dan afvragen of het zin heeft om 4 mannen te sturen.
Voorstel selectie EJK
Dames
- Chloë Porton
- Elise Descamps
- Bo Van de plas
- Phebe Verdict
- Lauren de Smit
- Jinske Florus
Bij de dames zouden we mikken op de 4x90 sprint. (voor de sprint zouden
Chloë, Phebe en Lauren dan best meegaan). We denken dat momenteel Jinske
de 4de snelste is .
Heren
- Sammy Feys
- Jelle Vandersteen
- Robbe Wilmots
- Noel Bastien
De commissie wil Florian Millard als 5de opstellen. Wijnand en Peter vinden Jan
en Nicholas (gekwetst) te licht voor dit jaar. Wijnand zou met 4 gaan want
Florian heeft geen meerwaarde.
Voorstel selectie Warnemünde en Warendorf: laten we over aan de NSC van
volgende week.
c.

Stages 2018:
Roel vraagt of de stage van 30/06-1/07 toch niet vervangen kan worden door de
wedstrijd in Susteren. Wijnand zegt dat dit best aan de betreffende coaches gevraagd
wordt. Ook Chloë zou liever naar Susteren gaan.
Van sommige atleten krijgen we mondjesmaat te horen dat de afgelopen stages niet
zo goed waren. Ze worden af en toe aan hun lot over gelaten. De VSC vindt dat de
stages wel een meerwaarde moeten vormen.

d. Elite-overeenkomst
Aangezien de atleten vanaf nu een deel moeten betalen moet de eliteaankomst
wijzigen. Peter Istas zegt dat je niet zomaar eenzijdig een contract kan wijzigen.

Wijnand en Wim halen aan dat het ofwel dat is ofwel zeggen we dat er maar 2
personen kunnen gaan. Volgens Wim is het financieel niet haalbaar voor de federatie.
De Eliteovereenkomst zal volgende week nog ter sprake komen op de NSC. Daarna
gaat ze naar de BRF en daarna zullen we ze bij de selectie voegen om ze te laten
ondertekenen bij aanvaarding van hun selectie.
Taak 2018-011: Wijnand stuurt de eliteovereenkomst met de wijzigingen door.

7.

Opleiding en bijscholing officials
a. Opleiding/bijscholing officials
Het opleidingsstramien moet zo snel mogelijk in kaart worden gebracht? Luc
Frooninckx zou dat op zich nemen en vertrekt van het bestaande werkdocument. Dit
zal op de volgende CoR zeker aan bod komen. Momenteel worden er bijscholingen
en opleidingen official gepland zonder dat we kunnen refereren naar een stramien. De
ene geeft dan een opleiding in 4u en de andere in 8u.
Er komt een internationale opleiding voor B-officials op 6-7 oktober te Antwerpen.
Daarnaast organiseert STRC een opleiding en bijscholing voor B-officials op 22
september.
Taak 2018-012: Wijnand neemt contact op met Luc om dit verder op te volgen.
b. Reglementen
i. Wedstrijdreglement: Is reeds door Frank, Didier en Wim grondig nagekeken.
Pascal gaat zijn opmerkingen nog sturen. Het nieuwe reglement wordt
helemaal overlopen tijdens de CoR waarna het vervolgens naar de BRF
gestuurd wordt ter goedkeuring.
Vanaf september 2018 gaat het nieuw reglement in voege. Dit reglement
moet eerst door de BRF goedgekeurd worden.
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.

8. Opleiding en bijscholing trainers
a. Stramien trainersopleidingen: Stramien van initiator Pool en Ocean tot instructeur-B
Pool en Ocean is in orde. In 2019 wordt er aan het stramien van de trainer B gewerkt.
In de krokus en Paasvakantie wordt er een opleiding instructeur-B voorzien. In de
eerste week van de zomervakantie wordt dan de het Ocean gedeelte van de
instructeur gegeven.
b. Cursusteksten Instructeur-B: taken zijn verdeeld, we komen eind juni nog eens samen
om te kijken hoe ver iedereen staat. Deadline is november 2018.
c. Bijscholing trainers-maxi symposium
We vragen aan Denkcel hoe we de bijscholingsattesten op Votas krijgen.
Op de Dag Van de Tarinere komen er twee internationale sprekers:
 Elena Prelle: Coach Nationaal Team Duitsland
 Raphaël Raymond: Coach van vele Franse toppers en Olympiërs
9.

10.

Begroting 2018
Niet bekeken.
Sportkalender 2018
28/102018: PK Antwerpen – Hoogstraten
21/10/2018 VK
3/02/2019 PK Vlaams-Brabant (Asse en Leuven bekijken, Aarschot kan niet)
24/03/2019 PK Oost-Vlaanderen: Ekeren

07/04/2019 PK Limburg: Sint-Truiden (onder voorbehoud dat het zwembad er nog staat)
12/05/2019: BK zwembad in Brugge
PK West-Vlaanderen is nog onbekend.
Taak: Wijnand vraagt de datum op.

11. Varia
Stef vraagt of ik een afwezigheidsbrief voor Sammy kan maken, dat zijn afwezigheid als
redder aan zee tijdens de FILCOW verrechtvaardigd. Er moeten ook nog
afwezigheidsbrieven opgemaakt worden voor EJK-WJK, alsook voor een IRB wedstrijd in
Prerow op 15-161 september 2018. Wim bezorgd de namen..

