KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – SPORTCOMMISSIE SYNCHRO
VERSLAG VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 21 JUNI 2011 TE BRUSSEL OM 19u

VOORLOPIG
Aanwezig:
 CSNS : C. DENAMUR ; L. LAMBREMONT
 VLKK : I. DE KIMPE ; E. VAN DER GUCHT
 Secretaris Synchro : M. BOUILLON
1. PV van de vorige vergaderingen
De verslagen van de vorige vergadering is gelezen en goedgekeurd.
2. BK SENIOREN & MASTERS 2011
De SCSY leden zullen veel aandacht besteden aan verschillende elementen gedurende de voorbereiding en
de organisatie van de volgende BK.
3. Organisatie van een clinic
Dit punt moet onderzocht en goedgekeurd worden door de volgende Cel Synchro in september 2011.
Normaal ontvangt de KBZB een financiële steun van BOIC voor deze activiteiten; maar helaas, heeft BOIC
deze steun met 3000 per 2000 euro verminderd.
De deelname van C. DENAMUR aan de vorming “Synchro Officials FINA Sheffield is prioritair.
M. BOUILLON zal aan W. GEORGES vragen hoeveel deze opleiding heeft gekost. Het saldo zal
waarschijnlijk voldoende zijn om het seminarie SYNCHRO te organiseren.
4. Figuren 2009-2013
W. GEORGES heeft aan M. BOUILLON beloofd om 2 kopieën van de DVD hem toe te sturen.
5. EK 2012 in ANTWERPEN
De organisatie in België van het Europees Kampioenschap 2012 is een unieke gelegenheid om voor de
eerste keer sinds lang aanwezig te zijn met een Belgisch Synchro Team.
Rekening houdend met het niveau van Synchrozwemmen in Europa, kan België strijden voor een
finaleplaats, mits een goede voorbereiding.
S. VERGAUWE, Technisch Directeur Synchroonzwemmen voor de VZF, heeft een voorstel voor de
organisatie van een dergelijke voorbereiding opgesteld.
De SportCommissie Synchro heeft dit document bekeken en is tot de bevinding gekomen dat het een goede
basis is. Weliswaar moeten bepaalde elementen zoals de naam van de geselecteerde zwemsters en de
procedure voor deze selectie nog herzien worden.
De kosten voor de voorbereiding van het Belgisch Synchro Team wordt geschat op ongeveer 30.000 €.
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KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – SPORTCOMMISSIE SYNCHRO
De verwachte positieve respons voor het Synchroonzwemmen in België is niet te onderschatten.
De SportCommissie Synchro vraagt u, Mijnheer de Voorzitter, zo spoedig mogelijk, met de Raad van
Bestuur, dit verzoek te willen onderzoeken.
In afwachting van een beslissing, die wij positief hopen, verzoeken wij u, Mijnheer de Voorzitter, om onze
betere sportieve groeten te aanvaarden.
De kosten voor de voorbereiding van de Belgische team Synchro wordt geschat op ongeveer 30.000 €.
De gevolgen voor Nage Synchro zullen aanzienlijk zijn.
M. BOUILLON zal een mail aan de Heer LOUWAGIE sturen. P. EVRARD, G. STRAETEMANS en W.
GEORGES zullen een kopie ervan ontvangen.
6. BK 2012
Het eerste voorstel van data:
- 22/01 : Miniemen,
- 12/02 : Kadetten,
- 18/03 : Junioren,
- 29/04 of 01/05 : Senioren.
Dit voorstel zal op de volgende vergadering van SCSY opnieuw onderzocht worden.
7. Briefwisseling
Geen briefwisseling.
De verslaggever,
Marc Bouillon, Secretaris Synchro

VOLGENDE VERGADERING
WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2011 – 19u – BONDSBUREEL BRUSSEL

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68
EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be
KBZB – REEBOKSTRAAT 28 – 1000 BRUSSEL

04/07/2011

2

