VERSLAG NATIONAAL SPORTBESTUUR OPEN WATER
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitgenodigd:
Verslaggever:

25/03/2011 nationale vergadering NSB-OW
De Pinte
Etienne Jooris, Jan Cocquyt , Franky Joos , Jef Hufkens en Roland Montens

Michel Hougardy en Pierre Gouverneur (FFBN)
Jef Hufkens

1. Goedkeuring vorig verslag
 Huidig verslag van 25 maart werd na voorlezing goedgekeurd
2. Inkomende post / mails :
 geen
3. Uitgaande post / mails :
 geen
4. Algemeen :
 Voor de inrichting van de kampioenenhuldiging 2011 zal elke club zich kunnen aanbieden,
voorkeur zal wel zoals steeds gegeven worden aan een club dewelke een OW wedstrijd
inricht. Jef zal een brief klaarmaken.
 De reglementen zijn overlopen en aanpassingen zijn gebeurd en nationaal goedgekeurd. Het
betreft allemaal wijzigingen wat betreft de badmutsen. Zie OWR 3.7.2.1 , OWR 3.7.2.2 , OWR
3.7.2.3 , OWR 3.7.2.4 , OWR 4.5.2.7 en OWR 4.5.1.1
 In Wallonië zijn er verkiezingen geweest : vanaf heden zullen Michel Hougardy en Pierre
Gouverneur zetelen in het Waals Sportbestuur Open Water, en uiteraard in het Nationaal
Sportbestuur Open Water
 Samenstelling van het Nationaal Sportbestuur Open Water NSB-OW is : voorzitter : Michel
Hougardy, o/voorzitter : Jef Hufkens, Secretaris : Franky Joos, leden : Jan Cocquyt en Pierre
Gouverneur.
 De openwater brochure zal worden aangepast en online geplaatst.
 Michel Hougardy zal al onze documenten zoals reglementen , voorprogramma’s en dergelijke
overzetten naar het Frans om alzo in de beide landsgedeelten uniform te kunnen werken wat
betreft het Open Water.
5. Varia :
 Jef zal polo’s bestellen voor onze officials open water, het zullen witte polo’s zijn met
borstzakje. Op het borstzakje zullen de logo’s van de beide federaties geplaatst worden
tezamen met de tekst open water – eau libre. Op de rugzijde zal official worden gedrukt.
 Jef zal aan Wouter de badmutsen bestellen voor het komende seizoen nl : 140 geel, 100
blauw, 120 rood en 100 groen.
 Wat betreft de wedstrijd van 10km ingericht door de KBZB zal Jef informeren of wij als VSBOW de officials moeten uitnodigen en aanduiden of dat KBZB dit gaat doen.
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TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Brief klaarmaken om de inrichting van de
kampioenenviering
OW brochure aanpassen en online laten plaatsen
Alle formulieren en documenten vertalen naar het Frans
Polo’s bestellen
Mutsen bestellen bij KBZB
Informeren naar oproep officials bij KBZB voor de 10km

jef

Tegen
wanneer?
Mei 2011

jef
Michel
jef
jef
Jef

asap
asap
gebeurd
asap
asap

Start vergadering :

09u00

Einde vergadering :

11u20
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