VLAAMSE REDDINGSFEDERATIE
Vlaamse Sportcommissie
Vergadering van 11/03/2019 te Belgiëlei 117, 2018 Antwerpen
Verslag
1.

Welkomstwoord vanwege de Voorzitter van de Commissie
De leden hebben 15 minuten gewacht tot Wijnand aangekomen was. Wim Nuyens heet
iedereen welkom in het Provinciaal Militair Commando. Het is ondertussen al een tijdje
geleden en er is ook veel gebeurd in tussentijd. De voorzitter zegt dat hij speciaal wat tijd
tussen heeft gelaten om alles in zijn plooi te laten vallen.

2.

Aanwezigheden en quorum
Aanwezig:

Wim Nuyens: voorzitter
Peter Istas: afgevaardigde Limburg
Wijnand Hubregsen (secretaris)
Roel Engels: (afgevaardigde RCTAL)
Wim Goossens (afgevaardigde BRC)
Karel Logghe (afgevaardigde West-Vlaanderen)
Pascal Lievens (afgevaardigde Oost-Vlaanderen)

Afwezig:

Albert Van Espen (afgevaardigde Vlaams-Brabant)

Verontschuldigd:
3.

Goedkeuring van de agenda
Agenda wordt goedgekeurd.

4.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
a. Verslag van 17/09/2018 (IN BIJLAGE)
Wim Nuyens heeft bedenkingen bij het verslag. Hij begint over de selecties en het
verloop van de uiteindelijke selectie van Jeroen, Maarten en Robbe. Hij herhaalt
tevens wat de bedoeling van Warendorf was en verklaart wat er daarna is gebeurd.
Wim haalt ook aan dat RedFed moeite heeft gedaan om Maarten en Robbe alsnog te
selecteren maar dat ze dan moeten concluderen dat Robbe een start heeft gemist (om
welke reden dan ook). Roel verdedigt Robbe en zegt dat Robbe van Stef in de tent
moest gaan zitten.
De commissieleden hebben geen opmerkingen over het verslag en het wordt unaniem
goedgekeurd.
Wim meldt dat hij een gesprek heeft gehad met de liaisons van de universiteiten en
dat er daar wel opportuniteiten liggen om studenten sportmanagement als team
managers te laten fungeren. Die studenten moeten immers 2 jaar stage doen voor
een totaal van 2x180 uren. Volgens Wim zijn ze enthousiast om de begeleiding van
een nationale ploeg op zich te nemen. We stellen dat de sport kennen geen vereiste is
om een goede team manager te zijn.

Peter vraagt waarom de NSC voor Stef en Isabelle gekozen hebben en niet voor Nele.
Nele was de enige die alle gevraagde documenten (CV-planning) in orde had
gebracht. Wim zegt dat de NSC vertrouwen heeft in Isabelle en Stef en dat ze al veel
ervaring hadden samen.
b. Opvolging taken (IN BIJLAGE)
Taak 2018-012: Luc heeft een deel van de structuur op een power point gezet. Nog
geen openwater. Wijnand volgt op tegen volgende CoR.
Wat de CoR betreft zouden de organisatoren van de wedstrijden moeten weten wie bij
hun de Hoofdscheidsrechter is. Volgens Wim zou de Hoofdscheidsrechter best op
voorhand contact opnemen met de organisatie.
Daarnaast is er verwarring of stage doende C-officials meetellen in de punten of niet.
Wijnand kijkt hoe dit in het reglement omschreven staat. Dit zou in een CoR
besproken zijn geweest. Wijnand kijkt na in de verslagen.
Taak 2019-001: Wijnand kijkt na in de verslagen en het reglement.
Taak: 2018-013, 2018-017: Selectietijden BK herrekenen en in lijn laten lopen met de
NEK tijden. De tijden moeten scherper en realistischer gemaakt worden. De LFBS
was eerst niet akkoord maar op de laatste NSC waren ze overtuigd. We brengen het
op de volgende NSC nog eens naar voor en zullen daar een voorstel maken voor het
nieuwe seizoen 2019-2020.

Wijnand doet navraag betreffende het opvragen van
rijksregisternummers: Moet nog met Katleen en Sport Vlaanderen bekeken worden.
Taak:

2018-013:

Andere opmerkingen over het afgelopen seizoen:
Peter Istas wil graag de afrekeningen van het EJK en het W(J)K zien. Wijnand voegt
dit toe aan het verslag. Hij stelt voor om in de toekomst misschien de stages te laten
betalen en de wedstrijden gratis te laten. Nu lijkt het op een straf als je geselecteerd
bent.
Wim Goossens maakt de opmerking dat stages van nationale ploeg best niet
samenvallen met de stage van Coast of dat het beter afgelijnd moet worden.
Taak 2019-002: Wijnand vraagt de afrekeningen nogmaals op bij Denis en stuurt ze
door naar de commissieleden.
Taak 2019-003: Peter stuurt een berekening door naar Wijnand.
Pascal vraagt of er al duidelijkheid is rond de bedenkelijke praktijken voor het EK
lifesaving waar clubs, teams, masters, officials eerst een kamer bij de organisatie
moeten boeken voor ze kunnen inschrijven. Wim zegt dat Oreon alles in handen heeft
en dat de FIN er buiten staat.
Het voorboeksysteem loopt tot 10/04/2019 en de samenstelling van de teams blijft 6
mannen en 6 vrouwen.
Voor het WK 2020 wordt het waarschijnlijk 12-12.
De selectieprocedure is veranderd: we gaan vanaf nu mensen selecteren en anderen
niet selecteren. Diegenen die niet geselecteerd werden krijgen een argumentatie en
kunnen dan nog een protest indienen.

5.

Software wedstrijden
a. Meetmanager en Team manager
De wedstrijden worden ondertussen allemaal met Meet manager georganiseerd, ook
langs Waalse zijde. Een 7tal clubs beschikken ondertussen ook over de team
manager.
b. Qua officials werden op 24/02 3 officials als S official gevormd: Ludovic Van den
Bulck, Tom Arancibia en Roos Bleukx. Diegenen die vorig jaar een cursus volgden
(waaronder Roel, Kristien, Peter,….) hebben geen kans gehad om een test af te
leggen. We bekijken met Piet hoe we dit aanpakken.
c. Toekomst: Wijnand wil een project Innovatie uitschrijven om een systeem zoals
swimrankings uit te werken (lifesaving rankings). Wim meldt dat dit al bestaat en
Wijnand bevestigt dit want hij heeft Ruben Van Erk in contact gebracht met ILS.

6.

Beleidsplan 2017-2020
a. Inspanningsverbintenis
i. API clubs: de club api’s werden opgevraagd bij de clubs. Tot op heden
hebben een 7 tal clubs hun api doorgegeven. RedFed wil de namen graag
hebben om dit te kunnen rapporteren. Ook STRC en PoRC hebben een Api
maar hun namen zijn nog onbekend bij RedFed.
ii. MEC: Sinds vorig jaar is er ook een medisch ethische commissie die 1-2 keer
per jaar samen komen. Vorig jaar was er al een eerste vergadering. Een van
de punten was het opvragen van de clubapi’s om ze eventueel te vragen om
mee te zetelen in de Medisch Ethische commissie. Er mogen immers 2 clubapi’s in deze commissie zetelen.
b. Beleidsfocus Jeugdsport
In december werden alle clubs uitgenodigd om mee te brainstormen rond nieuwe
projecten en nieuwe focussen zoals Jeugd, innovatie en laagdrempelig sporten. Van
daaruit worden nu nieuwe projecten voorgesteld op een volgende vergadering. Het
huidige project rond jeugdsportsubsidies wordt helemaal herwerkt en er komt een
jeugdsportproject dat meer richting competitie gaat. De clubs vragen ook om het
huidige jeugdsportproject nog eens door te sturen. Wijnand meldt dat dit ook al op de
website staat maar dat dit misschien niet zo in het oog springt.
c.

Beleidsfocus Topsport
i. Subsidies: voor 2019 werd 45.000 euro gevraagd en we hebben 30.000
gekregen.
ii. Ontwikkelingsprogramma: Peter had eens voorgesteld om de tijden van NEK
naar beneden te extrapoleren of om te werken aan de hand van Belgische
records om zo bij de miniemen en benjamins al wat aan talentscouting te
kunnen doen.
Qua openwater kunnen we naar eerste plaatsen of top-3 plaatsen gaan
kijken.
Taak 2019-004: Wijnand werkt tegen de volgende VSC iets uit.
Peter vraagt wat de visie is van de RVB over Topsport. RedFed heeft een
algemene visie “iedereen kan redden” maar niet meteen een rond topsport.
Taak 2019-005: We vragen aan de RVB om een visie rond topsport op te
maken.

d. Beleidsfocus Innovatie
We zijn bezig met twee projecten rond innovatie. De ene rond lifesaving rankings en
de andere rond nieuwe initiatieven in het reddend zwemmen.
e. Beleidsfocus Laagdrempelig sporten
Peter merkt op dat hoe het nu in elkaar steekt nog te zwaar is voor de clubs. Wijnand
zegt dat het de bedoeling is om dit samen met de clubs verder vorm te geven zodat
het voor hen haalbaar wordt. De uren moeten een stukje naar beneden gebracht
worden.

Voor het jeugdsubsidieproject van 2018 had Peter graag een overzicht gehad van wie
wat gekregen had qua punten. Zoiets mag volgens de VSC ook in de boei vermeld
worden om de goede werking van de clubs te benadrukken.
Pascal merkt op dat alle vergadering een serieuze belasting zijn. Ze zijn ook steeds in
Leuven en dat is niet voor iedereen even haalbaar. Hij stelt voor om ook in andere
vergaderingen een roulatiesysteem te voorzien. Peter merkt op dat we misschien ook
meer skypevergaderingen kunnen houden. Die moeten dan wel goed voorbereid zijn.
Wijnand neemt de opmerkingen mee.
7.

Nationale Elite Kern
a. Samenstelling
De NEK werd nog steeds bijgewerkt tot op de dag van vandaag. We konden ze enkel
nog niet publiceren omdat de documenten voor de NEK nog niet goedgekeurd en
gecommuniceerd waren. Vanaf het moment dat dat in orde is wordt alles verstuurd.
b. Selectie 2019 - Budget
Wijnand heeft een budget opgemaakt. In eerste instantie voor Topsport (die utopisch
is als we meer subsidies krijgen van sport Vlaanderen). De andere is realistischer
voor het geval dat het blijft zoals het was.
Wijnand denkt dat de budgetten nog niet zijn besproken op de RVB en hji heeft ook
nog geen reacties ontvangen.
Peter vraagt om een budget op te maken waar atleten op verschillende manieren
kunnen bijdragen. Vb zoals 2018, enkel stages betalen,….
Taak 2019-006: Wim stuurt naar David een mail om een dergelijke begroting op te
maken.
c.

Stages 2019:
Wijnand heeft al een dossier ingediend voor subsidies topsport waar de stages al in
vermeld staan. Het is gebaseerd op het schema van 2018.
De stages worden tijdens de trainersvergadering van 21 maart vastgelegd. Daarnaast
gaan we tijdens die vergadering ook het infomoment bepalen voor ouders en atleten.
We willen graag wat meer duiding geven bij de nieuwe documenten.
Pascal vraagt of we de kalender ook kenbaar kunnen maken aan de A-officials zodat
die ook duiding kunnen komen geven rond reglementen.

d. Documenten NEK:
Alle documenten zijn aangepast. We wachten nog op 1 of 2 ja stemmen vanuit de
RVB BRF om alles officieel te versturen. Naar aanleiding van de periekeln rond het
WK werd er door de NSC voorgesteld om een peer mediator aan te stellen die een
gesprek kan hebben met Stef Feys – Jeroen Lecoutere – Joni Ceusters en Robin
Heemels.
Filip Roeland gaat deze peer mediator zijn.
Taak 2019-007: Wim stelt een datum voor waarbij dat alle partijen aanwezig kunnen
zijn.
e. Trainers 2019
Open
Coach: Isabelle Soumillon
Team Manager: Stef Feys
Youth
Coach: Olivier Clerens
Team Manager: Peter Istas (die gaat zijn ja nog geven na de trainersvergadering. Hij
wil eerst weten of hij met Olivier op dezelfde lijn zit)

8.

Opleiding en bijscholing officials
a. College of Referees
De college of referees brengt de officials meer op 1 lijn en is daarmee een echte
meerwaarde.
Enkele opmerkingen naar de CoR toe:
- Tweetaligheid meer benadrukken voor Official en Team managers meeting.
Sommige Franstaligen doen niets in het Nederlands.
- Witte en rode polo meer officialiseren.
b. Opleiding/bijscholing officials
Is zeer zeker nodig in 2019. We stellen voor om dit te doen in september.
Taak 2019-008: Wijnand zoekt met Pascal, Albert, Wim, Frank naar data en plaatsen.
c.

Reglementen
Selectietijden BK: voorstel tot aanpassing wordt in bijlage meegestuurd met het
verslag.

9. Opleiding en bijscholing trainers
a. Voorwaarden trainersopleidingen
Er zijn momenteel 2 cursussen gepland waarvan zaterdag de opleiding initiator
gestart is. Er zijn 7 kandidaten.
Wim wil er nog alles aan doen om de instructeur-B te laten doorgaan. De start van de
cursus werd een beetje verlaat omdat er enkelen nog hun algemeen gedeelte
moesten afleggen. Momenteel zijn er een 5-tal kandidaten.
De volgende jaren willen we een initiator:
2020: Vlaams-Brabant – Asse
2021: West-Vlaanderen
2022: Limburg
RAG is in 2020 ook kandidaat (Pascal Lievens bekijkt intern of ze aan 8 kandidaten
geraken)
Peter Istas vraagt of de inhoud van de stages gelijk gesteld kan worden. Nu kwamen
er sommigen vanaf met een wedstrijdbezoek terwijl anderen een volledig project
hadden uitgewerkt. De stagemeesters moeten hier meer verantwoordelijkheid in
opnemen stelt Wim.
We zoeken nog steeds competente docenten, kandidaten mogen
doorgegeven worden zodat we dit op de denkcel kunnen bespreken.

steeds

In 2020 zou er een trainer-B cursus gepland moeten worden en in 2022 een trainer-A.
b. Stramien trainersopleidingen: Wim is met de VTS bezig met alles in een EQF frame te
gieten.
c. Cursusteksten Instructeur-B:
De tekst is voor 75% klaar. Peter vraagt aan Wijnand of hij zijn opmerking al heeft
kunnen verwerken. Wim valt uit de lucht en vraagt waarom hij niet weet dat Peter de
teksten ontvangen heeft.
Wijnand zegt dat hij de teksten eerst naar Wim heeft gestuurd met de vraag om
samen te zitten en dat de reactie was dat alles al doorgestuurd werd om de layout op
te maken. Wim had ook uitdrukkelijk gevraagd om de teksten in word te bezorgen om
ze te kunnen bewerken. Wijnand zegt dat hij wou samen zitten om te kijken wat er
aangepast moet worden om dat dan zelf aan te passen. Teksten die hij zelf
geschreven heeft zomaar doorsturen om dan eenzijdig te laten aanpassen vind hij
een rare manier van werken.
Omdat er verder geen reactie kwam heeft Wijnand de teksten ook aan Roel en Peter
bezorgd om zo tot betere teksten te komen.

d. Bijscholing trainers: Dag van de Redder op 30 mei 2019 willen we aanvatten als
bijscholingsmoment voor trainers.
Op de Dag Van de redder komt alvast 1 spreker: Bas Nijhuis:
 Internationaal scheidsrechter in voetbal
 Nederlander
 Bevlogen spreker
 www.basnijhuis.nl
Bijscholing trainers traditioneel tijdens dag van de Trainer in het jaar dat er geen dag
van de trainer is.
Voor de initiators kijken we uit naar een praktijk gerichte bijscholing in de periode
september oktober.
Pascal stelt voor om van 22-23/02 de dag van de redder te maken aangezien het
oprichtingsweekend van ILS is.
10. Begroting 2019
Werd reeds besproken in punt 7 b.
Taak 2019-009: Wijnand stuurt de begroting mee met het verslag.
11. Sportkalender 2018
Er zijn nog geen data gekend voor 2019-2020. Wijnand doet een oproep bij de
provincies.
Taak 2019-010: Wijnand stuurt een mail naar de provincies.
12. Varia
Geen varia.

