K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

NOTULEN BESTUURSVERGADERING

DD 05 juni 2004 te TIELT

Aanwezigheden:
a) Provinciaal bestuur
NAAM
Aanwezig
Van Raak Arni
X
Vansemmertier Robert
X
Dolfen Alain
X
Deboyser Roger
X
Valcke Willy
X
Derous Serge
X
Vanhonacker Dominique
X

Verontsch

Afwezig

Aanvang Vergadering: 09.30
Einde vergadering: 12.00 uur
Agenda:
1. Verslag vergadering dd 08.04.2004
2. Huishoudelijk reglement/taakverdeling bestuursleden
3. Vergoedingen bestuursleden
4. D.A.S.- beurs: praktische afspraken
5. Kandidatuur Vlaamse Mastercommissie
6. West-Vlaamse assistentiepas (gratis toegang begeleiders gehandicapten - initiatief
provincie west-vlaanderen)
7. Zwembrevetten: vraag lid algemene vergadering
8. Evaluatievergadering future team dd 09.06.2004
9. Voorlichtingsvoormiddag VZW wetgeving ism VZF
10. Varia
Verslag:

1. Verslag vergadering dd 08.04.2004
Unanieme goedkeuring zonder opmerkingen
2. Huishoudelijk reglement/taakverdeling bestuursleden
2.1 Huishoudelijk reglement V.Z.F.
De secretaris overloopt de ter beschikking gestelde kopies van Hfdst. 5 van het
huishoudelijk reglement van de V.Z.F.
Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij volgende zaken:
1) Provinciale besturen (P.B.) staan onder het gezag van de RvB V.Z.F en
mogen geen V.Z.W. zijn.
2) Samenstelling
3) Mandaat
Het P.B. verkiest met unanimiteit Robert VAN SEMMERTIER tot
ondervoorzitter en Serge DEROUS tot penningmeester.
5) Bevoegdheden
“Toezicht op alle evenementen die ingericht worden (onderzoeken en
goedkeuren van de door de clubs ingediende voorprogramma’s)”
Het provinciaal bestuur beslist unaniem dat de voorprogramma’s
door de clubs ter goedkeuring dienen te worden overgemaakt aan
Roger DEBOYSER, lid van het provinciaal bestuur.
Organiseren van eventuele bijscholingen voor clubbestuursleden en
officials
Het provinciaal bestuur beslist om i.s.m. en mits akkoord van de
K1P’s jaarlijks
een bijscholing/infovergadering in te richten. Deze bijeenkomsten
zouden een open karakter hebben, ttz ook anderen dan officials
(zwemmers, trainers,…) zijn welkom.)
De bijeenkomsten hebben voor de officials geen verplicht karakter,
behalve wanner het gaat om een aanpassing van de reglementering
of het invoeren van nieuwe reglementen.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de K1P’s n.a.v.
hun bijeenkomst dd 10.05.2004 cfr ter beschikking gestelde verslag:
“Voorstelling van de door de Vlaamse Zwemfederatie ter
beschikking gestelde film i.v.m. de zwemstijlen en hun keerpunten
Er werd beslist om de videofilm i.v.m. de zwemstijlen en hun
keerpunten pas in de tweede helft van september 2004 aan de officials
en trainers voor te stellen. Zo kunnen eventuele na de Olympische
Spelen door de FINA aan de reglementen aangebrachte wijzigingen
mee voorgesteld worden.
Aanwezigheid op deze voorstelling door de officials is niet verplicht.

Er wordt geopteerd voor een voorstelling in een zaal van het
Provinciaal Olympisch Zwembad en dit op een vrijdagavond. De
officials en trainers zullen via een brief aan de clubbesturen uitgenodigd
worden - actie FDB.”
De secretaris deelt de goedkeuring i.v.m. de organisatie alsmede
financiering door het P.B. mee aan Freddy De Bruyne die voor
vastleggen accommodatie zorgt.
Provinciale boetes en bijdragen: jaarlijks beslissen in de loop van het
vierde kwartaal, van toepassing 01 januari daarop volgend.
6. Bijeenkomsten
► minstens 1 keer om de drie maanden
► niet openbaar
►men beslist als college, geheimhouding is basisvereiste
7. Notulen en beslissingen
Notulen zullen op de website geplaatst worden en tevens via e-mail
doorgestuurd worden naar de clubsecretarissen (niet op papier)

2.2Basisgedragsregels provinciale bestuursleden
De secretaris overloopt diagonaal volgende ter beschikking gestelde tekst:
“In de mate van het mogelijke wordt iedereen verwacht op alle Provinciale
Bestuursvergaderingen (volgens het huishoudelijk reglement van de VZF
“eindigt het mandaat van een bestuurslid na drie afwezigheden zonder gegronde
reden tijdens hetzelfde werkjaar”).
De bestuursleden zijn gekozen door alle West-Vlaamse clubs en dienen zich
bijgevolg in de eerste plaats in te zetten voor het welzijn van alle WestVlaamse clubs (geen vriendjespolitiek en geen voortrekken van eigen club
en/of kinderen). Clubs die een eigen bestuurslid hebben in de rangen van het
PB zijn niet bevoorrecht t.o.v. de andere clubs.
Tijdens gesprekken met niet-bestuursleden over bepaalde zich stellende
problemen dient men in de eerste plaats te luisteren om vervolgens het
probleem aan de orde te brengen tijdens de Provinciale Bestuursvergaderingen.
Dus niet direct een bepaalde stelling innemen en beloftes doen tenzij het gaat
om vragen waarvoor een pasklaar antwoord kan gegeven worden in lijn met de
geldende reglementen.
De tijdens de Provinciale Bestuursvergaderingen besproken onderwerpen
(inclusief de manier waarop dit gebeurt) en genomen besluiten blijven

binnenkamers. Het is zeker niet de bedoeling om daarover direct verslag uit te
brengen op de bestuursvergaderingen van de respectievelijke clubs.
De zaken die de clubs dienen te weten worden hen door de Provinciale
Secretaris te gepaster tijd meegedeeld.
Het is de bedoeling dat tijdens de Provinciale Bestuursvergaderingen, na het
horen en bespreken van alle meningen, beslissingen genomen worden met
instemming van alle leden (consensus) en dat iedereen vervolgens deze
beslissingen op dezelfde manier en als één blok naar buiten toe verdedigt.
De financiële toestand van het Provinciaal Bestuur wordt, behalve bij de
bespreking tijdens de Algemene Vergadering van de aan de clubs voorgelegde
financiële verslagen, door de provinciale bestuursleden met geen enkel lid van
de clubs besproken.
Ieder jaar worden de financiële rekeningen van het Provinciaal Bestuur
nagezien door een of twee andere leden van het PB.
Macht en bevoegdheden van de Provinciale Bestuursleden: zie Hoofdstuk 5
van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Zwemfederatie.
Traditiegetrouw wordt verwacht dat de echtgenotes van de Provinciale
Bestuursleden tijdens de organisaties van het PB (vrnl. de Provinciale AKampioenschappen) in de mate van het mogelijke een handje toesteken.”
De leden keuren unaniem de voorgestelde gedragsregels goed.
1.2 Taakverdeling bestuursleden
Cfr tabel overgemaakt aan bestuursleden, samen met dit verslag.
Belangrijkste is dat we de grote lijnen/taken afspreken/verdelen, lijst is
dynamisch gegeven.
3. Vergoedingen kosten bestuursleden
3.1 Kilometervergoeding- vergoeding meehelpende echtgenotes/partners.
De bestuursleden evenals de West-Vlaamse leden van de Vlaamse Sportbesturen en van
de Beheerraad van de VZL krijgen een kilometervergoeding van 0,15 EUR per kilometer
voor alle in opdracht van het PB gedane verplaatsingen, partners die meehelpen tijdens
provinciale A-kampioenschappen of andere door het PB georganiseerde zwemmeetings
krijgen een forfaitaire vergoeding van 4 EUR per prestatie.
Kamprechters, starters, jurysecretarissen die deel uitmaken van het Provinciaal Bestuur
en fungeren
in één van voornoemde 3 functies krijgen geen bijkomende
kilometervergoeding bovenop de voor die functies reeds voorziene vergoeding.
Op het einde van het kalenderjaar worden voornoemde vergoedingen verrekend en richt
men een etentje in. Zij die dat wensen kunnen dan desgewenst deze vergoedingen
verrekenen met de kostprijs van dat etentje.
3.2 Diverse kosten (e-mail, telefoon, postzegels,…)

Worden bij de penningmeester ingediend en uitgekeerd.

4. D.A.S.- beurs: praktische afspraken
5. Kandidatuur Vlaamse Mastercommissie
In antwoord op de vraag van de secr.gen. van de VZF (e-mail dd 07.05.2004)
beslist het P.B. na overleg en na contactname met betrokkene om de kandidatuur
in te dienen van Luc DE NIJS (BZK/014/54) voor het nog openstaande mandaat
van lid van de Vlaamse Mastercommissie.(te coöpteren de RvB VZF)
De secretaris zal dit a.s.a.p. melden aan de secr.gen.
6. West-Vlaamse assistentiepas (gratis toegang begeleiders gehandicapten - initiatief
provincie West-Vlaanderen)
Het P.B. beslist om positief te reageren op de vraag van het provinciebestuur,
weliswaar enkel voor wat betreft de organisaties waarvoor het P.B. instaat.
7. Zwembrevetten: vraag lid algemene vergadering
De secretaris kreeg volgende vraag binnen via e-mail:
“Dag dominique,
naar aanleiding van de vraag op de algemene vergadering of er interesse is naar andere
brevetten is ons antwoord ja!
wij hadden graag brevetten gehad volgens het nederlandse principe van zwemabc
gelieve indien je dit denkt aan te kopen eerst nog eens contact op te nemen
murielle Van Haesendonck
COAST”

Het P.B. beslist om voorlopig verder te werken met het huidige “zilveren
zwaantje”.
Op de website van de WVZF zal de lijst met A en B zwemmers gepubliceerd
worden.
De clubs blijven verder exclusief verantwoordelijk voor aanvragen zilveren
zwaantjes.
Aanvragen over te maken aan Roger DEBOYSER.
8. Evaluatievergadering future team dd 09.06.2004
Melding dat zij die dit wensen de vergadering (Antwerpen, Huis van de Sport,
aanvang 20.00 uur) kunnen bijwonen. Ook betrokken trainers werden verwittigd.
Spijtig dat men, in tegenstelling tot wat beloofd werd, nu pas evaluatie opmaakt.
Zal het dit jaar nog doorgaan?

9. Voorlichtingsvoormiddag VZW wetgeving ism VZF
Mededeling datum en locatie.
Voor versturen van uitnodigingen nog even wachten op bijkomende info, (naam
lesgever, uiteindelijke duur, inhoud, …) reeds meer dan een maand geleden
opgevraagd bij de VZF, voorlopig ,nog geen respons.
10. Varia
10.1 De voorzitter geeft een overzicht van de huidige financiële situatie van de
WVZF
10.2 Officials Belgische Kampioenschappen
De secretaris kreeg dd 04.06.2004 een e-mail van de K.B.Z.B. met het
verzoek de namen van de West-Vlaamse officials mee te delen.
De KP1’ hadden echter op hun vergadering dd 10.05.2004 het volgende
beslist (punt 5 verslag):
“De lijst van de West-Vlaamse officials werd doorgenomen en er werd op basis van
kennis en kunde een lijstje opgemaakt met de namen van de personen die door Ronny
aan het VZF/VSB-Zwemmen zullen worden voorgedragen om te worden uitgenodigd om
te fungeren op de Belgische Kampioenschappen 2004 te Antwerpen en Charleroi.”

De secretaris neemt contact op met Ronny Buggenhout en de K.B.Z.B.
10.3 Homologatie zwembaden Tielt en Zwevegem: O.K.
10.4 Tijdschrift “Sport-West”: overhandigen door secretaris van artikel ivm
nieuw “ondersteuningsreglement” ipv bestaande subsisiereglementen
10.5 Quid uitnodigen leden van diverse VSB
► VSB zwemmen: iedere keer, anderen: beurtrol.

VOLGENDE VERGADERING:
zaterdag 03 juli om 09.30 uur in TIELT, “catacomben”
zwembad
(agendapunten indienen voor 28 juni aub)

Voor het verslag: Dominique VANHONACKER
Secretaris West-Vlaanderen

