K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

NOTULEN BESTUURSVERGADERING

DD 08.04.2004 te OOSTENDE

Aanwezigheden:
a) Provinciaal bestuur
NAAM

Aanwezig

Vansemmertier Robert

Verontsch

Afwezig

X

Dolfen Alain

X

Deboyser Roger

X

Van Raak Arni

X

Vanhonacker Dominique

X

b) Aanwezige leden Beheerraad VZF en Vlaamse Sportbesturen:
1. Ronny BUGGENHOUT
2. Dirk CALUS
AANVANG: 19.00 uur EINDE: 20.30 uur
Behandelde punten:
1. Verslag bestuursvergadering dd 20.03.2004
Goedkeuring van het verslag
2. Briefwisseling
De secretaris heeft geen briefwisseling, andere dan diegene die doorgestuurd werd via email, ontvangen.

3. Voorbereiding algemene vergadering
De nodige afspraken van organisatorische aard worden gemaakt. De ontwerp stembrieven
werden goedgekeurd.

4. Varia
4.1. Doe Aan Sport beurs

Romain Malfait werd nog niet aangesproken (cfr punt 2 verslag vergadering
07.02.2004). (ondertussen gebeurde dit wel: Romain gaf nog geen uitsluitsel doch
reageerde eerde afwijzend).
Dirk Calus zal vragen aan Tina of zij, samen met de aanwezige zwem(st)ers,de
stand zou kunnen “bevrouwen”.
Dominique maakt afspraken met UZKZ ivm ter beschikking stellen
trainingstoestel.
4.2

Huishoudelijk reglement VZF
Dirk Calus zal de problematiek ivm het aantal stemmen waarover een club die deel
uitmaakt van een overkoepelende (zwem)club beschikt bij het verkiezen van een
lid van een sportbestuur aankaarten binnen de V.Z.F.
(cfr notulen bestuursvergadering 20.03.2004 onder punt 3 en vraag provincie en
antwoord V.Z.F. ter beschikking gesteld aan provinciale bestuursleden)
Alternatieven: iedere (deel)club 1 stem? stemmen gewogen per “discipline”?,…)

4.3

Financiële situatie
Arni deelt, aan de hand van een afdruk van de saldi, de stand van de zicht- en
spaarrekening mee.

4.4

Beschikbaarheid provinciaal OLYMPIA Bad (Brugge)
Ronny Buggenhout werd door de directie aangesproken ivm de vraag of wij
volgend jaar opnieuw de derde zondag van maart wensen te beschikken over het
zwembad supra daar er voor die bewuste datum andere “kapers” op de kust zijn.
Het provinciaal bestuur opteert om de derde zondag van maart traditiegetrouw
verder het provinciale kampioenschap (spurt) te laten doorgaan in Brugge.
De secretaris zal contact opnemen met dir. J. Van Gele met de vraag de derde
zondag van maart 2005 te reserveren voor de sprintmeeting. (o.k. gebeurde reeds
met positief gevolg)

4.5

Interdistrict
Rekeninghoudende met de grote afstand zal er een forfaitaire vergoeding van €7,5
i.p.v. de voorziene traditionele € 5,00 uitgereikt worden.
Dominique zal fungeren als afgevaardigde voor de provincie, Alain en Arni zullen
eveneens aanwezig zijn.
Arni zorgt voor de nodige t-shirts.

Verslaggever: Dominique Vanhonacker

VOLGENDE VERGADERING:
ZATERDAG 5 JUNI 2004 om 09.30 uur
JOC TIELT (Arni doet het nodige ivm reservatie)
AGENDAPUNTEN AAN DE SECRETARIS OVERMAKEN VOOR 30 MEI 2004 AUB

