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Realisaties 2019
Sportieve prestaties

● heel wat medailles!
● Oostende 17/11: 4xG, 3xZ, 4xB
● sportieve uitschieter op BJK: 

brons op 50m vrije slag voor Judith!



Realisaties 2019
PACO’s

● Tielt 
● Zottegem



Realisaties 2019
Jeugdlabel 2019

● kwaliteitslabel, toegekend door de 
Vlaamse zwemfederatie

● hiervoor moeten we voldoen aan 
bepaalde criteria (o.a. opleidingen voor 
de trainers)

● levert extra subsidies op van de VZF !!



Realisaties 2019
Bierloop (Franka Bogaert)

● Ozeka neemt deel met 73 lopers!
● Ozeka ontvangt 2500 euro 

sponsoring!



Realisaties 2019
Spaghetti-avond

● nieuwe locatie
● 220 eters!



Realisaties 2019
Brevetzwemmen 29/10



Realisaties 2019
Swim4Life

● ongeveer 300 zwemmers

● 2238 euro ingezameld voor 
○ SOMIVAL: sportclub voor mensen met een handicap 
○ STISA: nieuw speelgoed voor ernstig zieke kinderen

● Mieke, Joke, Kim, Laurence + trainers & bestuur



Realisaties 2019
Nieuwe officials

● Joeri Sterken
● Saskia Goeminne
● Anne-Sophie Cattebeke
● Dominique De Groote

Nieuwe bestuursleden:

● Mieke Vander Haeghen: comp1 + coördinatie zwemschool
● Joke Vander Haegen: blauw + evenementen



Realisaties 2019
SPONSORS

● nieuwe sponsor: Tiktax
→ badmutsen 

● nieuwe sponsor: Pixie
→ voet-handdoeken
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Kostenstructuur
De kostenstructuur werd mondeling toegelicht tijdens de vergadering van 30/12. 
Competitiezwemmers of -ouders die hierbij niet aanwezig waren, kunnen contact 
opnemen met info@ozeka.be om een afspraak te maken voor deze toelichting.

mailto:info@ozeka.be
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Competitie-charter

4 redenen:
● Investering versus inzet in evenwicht
● Gelijke en transparante afspraken voor iedereen
● Grotere continuïteit door het zwemjaar heen
● Respect voor het werk van de trainer



Competitie-charter: competitie 1

Aanwezigheden:
● Aanwezigheid van 80% op training is verplicht (uitzonderingen: reis en ziekte)

Wedstrijden:
● De deelname aan minimaal 6 wedstrijden op jaarbasis is verplicht (exclusief eendjescriterium, 

zomercriterium, VJK en BJK).
● Er wordt verwacht dat iedere zwemmer in de loop van het zwemjaar alle slagen en afstanden 

blijft zwemmen op wedstrijd. 



Competitie-charter: competitie 1

Ondersteuning van de club:
● De zwemmer zal actief deelnemen aan iedere activiteit die de club inricht met de bedoeling de 

opbrengsten voor de club te verhogen door zelf te helpen.
● De zwemmer en zijn ouders zullen actief iedere activiteit promoten die de club inricht met de 

bedoeling de opbrengsten voor de club te verhogen door kaarten te verkopen.
● Iedere competitiezwemmer zal vanaf het jaar waarin hij 16 wordt mee de trainers 

ondersteunen in de zwemschool op wekelijkse basis onder de vorm van een 
vrijwilligerscontract.

● Vanaf het tweede jaar in competitie, zal per gezin met kinderen in de competitie één ouder een 
functie opnemen binnen de club (bestuursfunctie of functie in een werkgroep)



Competitie-charter: competitie 2-3

Aanwezigheden:
● Het trainingsschema wordt afgewerkt zoals door de trainer bepaald. 

● Uitzonderingen hierop kunnen in overleg met de trainer besproken worden en alléén door de 

trainer goedgekeurd worden op basis van ernstige redenen zoals ziekte, medische redenen, 

nood aan een aangepast trainingsschema specifiek per zwemmer, schoolactiviteiten, zwemmer 

beoefent een aanvullende sport, occasionele vakantie met ouders, familiefeesten, etc. 

● Tijdens de examenperiode (dit is de week waarin de examens starten voor de betrokken 

zwemmer tot de laatste dag van de examens) kan er door de zwemmers die in de middelbare 

en hogere studies in overleg met de trainer minder gezwommen worden dan het geplande 

trainingsschema. Minimaal blijft de zwemmer in die periode echter minimaal 2 keer per week 

trainen om watergevoel te behouden. De gedetailleerde zwemexamenplanning van iedere 

zwemmer wordt schriftelijk aan de trainer medegedeeld twee weken voor de start van de 

examens. 



Competitie-charter: competitie 2-3

Wedstrijden:
• Er wordt van de zwemmer verwacht dat hij/zij maximaal gaat deelnemen aan het 

vooropgestelde wedstrijdprogramma volgens de bijbehorende instructies en reglementen van 

de betrokken wedstrijd. Afwezigheden kunnen enkel goedgekeurd worden door de trainer. Ook 

wedstrijdkeuzes zijn goed te keuren door de trainer.

• Er wordt verwacht dat iedere zwemmer in de loop van het zwemjaar alle slagen en afstanden 

blijft zwemmen op wedstrijd. 



Competitie-charter: competitie 2-3

Ondersteuning van de club:
● De zwemmer zal actief deelnemen aan iedere activiteit die de club inricht met de bedoeling de 

opbrengsten voor de club te verhogen door zelf te helpen.

● De zwemmer en zijn ouders zullen actief iedere activiteit promoten die de club inricht met de 

bedoeling de opbrengsten voor de club te verhogen door kaarten te verkopen. 

● Iedere competitiezwemmer zal vanaf het jaar waarin hij 16 wordt mee de trainers 

ondersteunen in de zwemschool op wekelijkse basis onder de vorm van een 

vrijwilligerscontract.

● Vanaf het tweede jaar in competitie, zal per gezin met kinderen in de competitie één ouder een 

functie opnemen binnen de club (bestuursfunctie of functie in een werkgroep)



Competitie-charter: competitie 1-2-3

Indien een zwemmer bovenstaande regels niet naleeft, zal er door de trainer of het 
bestuur beslist worden om deze zwemmer niet langer toe te laten tot het 
competitiezwemmen. Voorafgaand zal het bestuur twee verwittigingen geven, zodat de 
zwemmer of de ouders de mogelijkheid heeft om bij te sturen waar nodig. 



Kleine aanpassingen clubreglement
2.2. Regels bij wedstrijden

● Je schrijft je IN of UIT voor de wedstrijden voor de deadline die je toegestuurd krijgt per mail. Indien je niet 
reageert op de mails, word je automatisch niet ingeschreven voor de wedstrijd. Een volledig wedstrijdoverzicht 
van september t.e.m. december wordt in het begin van het seizoen doorgegeven, in december volgt de 
kalender voor de rest van het seizoen.

● De wedstrijden waarvoor je ingeschreven bent, zwem je ook. Kan je niet deelnemen wegens ziekte, dan 
verwittig je telefonisch en zo snel mogelijk de hoofdtrainer en leg je een ziekteattest voor. Tot een week vóór 
de aanvang van de wedstrijd kan de zwemmer nog uitgeschreven worden.

● Bij het inzwemmen en tijdens de wedstrijden draag je steeds je OZEKA-badmuts.
● Je draagt op de heen- en terugreis en tijdens je aanwezigheid op de wedstrijd steeds je OZEKA-uitrusting. De 

aanschaf ervan is verplicht voor competitiezwemmers.
● Als je op een wedstrijd een prijs hebt behaald, haal je deze steeds zelf af in je 

OZEKA-uitrusting.
● Tijdens de wedstrijd hebben we respect voor en zijn we beleefd tegen de redders, medezwemmers, 

zwemmers van andere clubs, trainers, sympathisanten, scheidsrechters ... Na elke wedstrijd ruim je dan ook 
zelf alle papiertjes, blikjes, wegwerpvoorwerpen en andere afval op.



Kleine aanpassingen clubreglement
2.4. Regels betreffende de trainersgroep

● De selectie voor competitie gebeurt door de hoofdtrainers van de groep competitie. Dit gebeurt op basis van 
een aantal criteria (aanwezigheid op trainingen & wedstrijden, inzet, motivatie,…) die in een competitie 
charter worden omschreven en ondertekend door de ouders en zwemmers. Te alle tijde kan deze selectie 
herzien worden, indien na 2 gesprekken de zwemmer zich niet aan het charter houdt.

3. Sancties

● Specifiek voor de jaarlijkse stage gelden bijkomende regels die in een aparte brochure aan al de deelnemers 
wordt uitgereikt. Het deelnemen aan de zomerstage is voor competitie 2/3 de voorwaarde om te kunnen 
deelnemen aan de wedstrijden zomercriterium, BJK & BK en wie deelneemt aan de zomerstage schrijft zich 
ook in voor één van de wedstrijden zomercriterium, BJK & BK.

● Elke kost die door een bestraffing of laattijdige reactie gegenereerd wordt, is ten laste van de zwemmer of de 
ouders.



Kleine aanpassingen clubreglement
4.1. Lidgelden en tarieven

● Het lidgeld en tarieven voor sportieve en extra sportieve activiteiten net als betalingsvoorwaarden wordt vastgesteld 
door het bestuur. 

Concreet:

● pannenkoeken: 
○ alternatieve lidgeld supplement hoort bij het lopende seizoen, niet bij het volgende seizoen

● gepersonaliseerde kledij:
○ kan onmogelijk aan anderen verkocht worden
○ op voorhand te betalen

● open water:
○ zelf official voorzien of boete te delen onder deelnemers
○ inschrijvingsgeld zelf betalen
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Engagement ouders competitie 1

● Carlier Alice (start: maart 2019)
● Casier Jarne krokusstage
● De Clippele Noor official
● De Regge Dario (nieuw)
● Delor Tila (nieuw)
● Flement Robbe (nieuw)
● Hemkes Declan (start: dec 2018)
● Hermans Mathis bestuur (voorzitter) + wedstrijdsecretariaat + official
● Penninger Hector (start: dec 2018)
● Sterken Nila official + communicatie wedstrijden competitie 1
● Theeten Marie-Roos afgevaardigde + official + spaghetti-avond
● Van De Catseye Lotte (nieuw)



Engagement ouders competitie 2

● Chichkova Lili spaghetti-avond + eetfestijn
● De Groote Fenna official
● De Keersmaecker Finn bestuur (evenementen)
● De Wulf Gwen spaghetti-avond + eetfestijn
● Dhuyvetter Marie-Julie penningmeester ad-interim + official + aanbrengen sponsor
● Lammens Marie bestuur (secretaris) + official
● Sagaert Manon communicatie wedstrijden competitie 2-3
● Verheyden Vinz afgevaardigde



Engagement ouders competitie 3

● Ceuppens Judith bestuur (stages) + official
● De Keersmaeker Cato bestuur (evenementen)
● Hermans Elena bestuur (voorzitter) + wedstrijdsecretariaat + official
● Lammens Louise bestuur (secretaris) + official
● Van Uytven Robbe bestuur (penningmeester) + official
● Theeten Marjolein afgevaardigde + official + spaghetti-avond
● Vandecasteele Sara afgevaardigde
● Wielfaert Wout afgevaardigde



Cursus TAK
● https://www.zwemfed.be/officials/zwemmen-en-masters/tak
● Oost-Vlaanderen:

○ theorie: zaterdag 1 februari, 9-13u, Gent
○ theorie + examen: zaterdag 15 februari, 9-13u, Eeklo

● West-Vlaanderen:
○ theorie: zaterdag 7 maart, 13.30u-17.45u, Tielt
○ theorie + examen: zaterdag  21 maart, 13.30u-16.30u, Tielt

https://www.zwemfed.be/officials/zwemmen-en-masters/tak


Koekenverkoop
google form bestelformulier Tim
email met uitleg + bestelformulier in januari Tim
deadline bestelling zwemmers voor 1 maart
bestelling bij Lotus 3 maart Natalie
levering 17 maart ?
verdelen in zakjes ?
verdeling naar de zwemmers 20-21 maart ?
lijst met betalingsinfo per zwemmer ?
betaling enkel via overschrijving deadline 1 april
afrekening eind april Ludwina



Clubkampioenschap
Clubkampioenschap vrijdag 19 april
inschrijving via google form deadline 12 april Tim
stoelen bij stad
micro bij stad
medailles
starter en tijdopnemers
podium
wedstrijdboekjes met sponsors
fotos



Eetfestijn
Eetfestijn 2 x 6 personen
inschrijving via google form Tim
klaarzetten en aankleden zaal zoveel mogelijk

tafels en stoelen
sponsors ophangen
beamer
bar klaarzetten
clubkledij promotie
prijsuitreiking clubkampioenschap

kassa
bar
opdienen/afruimen
tombola
drukwerk (eetkaarten, drankenkaarten, prijslijsten)
opruimen zoveel mogelijk



Clubkledij - Sinterklaas
Clubkledij Natalie + 1 persoon
teksten/logo’s verzamelen
onderhandelen, prijzen afspreken, 
bestelling
verdeling

Sinterklaas 1 persoon
pakketjes maken
pakketjes verdelen
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competitie 1
● inschrijvingen via google form op website
● na inschrijving krijg je een mail met

overzicht + link om te corrigeren
indien nodig

● Joeri Sterken is contactpersoon



competitie 2-3
● inschrijvingen via google form op website
● na inschrijving krijg je een mail met

overzicht + link om te corrigeren
indien nodig

● Ilse Pauwels is contactpersoon


