K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

ONTWERPNOTULEN BESTUURSVERGADERING
TIELT

DD 03.07.2004 te

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

Verontsch

Afwezig

X

b) Aanwezige leden Beheerraad VZL en Vlaamse Sportbesturen:
1. Ronny Buggenhout
Aanvang Vergadering: 09.35 uur
Behandelde punten:
1. Verslag vergadering 05.06.2004
2. Briefwisseling
3. Evaluatie D.A.S. beurs
4. Vraag om tussenkomst n.a.v. 13th Flanders Synchro Open
5. Future Team
6. Sudsidiëring provincie West-Vlaanderen / lactaattesten
7. Gedachtenwisseling ivm huidige/ev. toekomstige manier van werken:
8. Varia
Verslag:
1. Verslag vergadering 05.06.2004
Dominique Vanhonacker overloopt het ter beschikking gestelde verslag.

Goedkeuring van het verslag.
Aansluitend de vorige vergadering (punt 7: zwembrevetten) beslist de vergadering
om de namen/lijsten van andere dan A en B zwemmers niet op de website te
plaatsen.
Tijdens de bespreking geeft Roger Deboyser een overzicht van de huidige stand van
zaken inzake voorraad/aanvragen van de “zilveren zwaantjes”.
Op heden is er nog maar 1 club (DZV) die een aanvraag indiende.
Na een uitvoerige gedachtewisseling werd overeengekomen dat we vanuit het
provinciaal bestuur op een aantal vaste momenten (einde eerste trimester, einde juni
en einde december) aan de eendjes en benjamins “d’office” het zilveren zwaantje
zullen toekennen en opsturen aan de clubsecretarissen. Voorstel om dit gratis te doen
voor deze beide leeftijdsgroepen. (verder te onderzoeken na simulatie kostprijs door
Roger i.s.m. Alain; definitieve beslissing volgende vergadering)
Alain Dolfen maakt een stand van zaken op (referteperiode 01.01.2004-30.06.2004)
en bezorgt die aan de overige bestuursleden.
De lijst van al diegenen die een zilveren zwaantje behaald hebben zal cfr periodiciteit
supra op de website geplaatst worden.
Voor miniemen en kadetten moeten de clubs wel nog een aanvraag indienen (bij
Roger Deboyser) en de schildjes betalen.
2. Briefwisseling
Melding ontvangen papieren briefwisseling. (benoeming L. DE NIJS als lid V.S.B.
MASTERS). (andere briefwisseling werd elektronisch doorgestuurd aan de
bestuursleden)
3. Evaluatie D.A.S. beurs
Positief.
Volgend jaar een paar andere oefeningen inlassen, tevens zorgen voor wat meer
verfraaiïng van de stand (posters en dgl).
4. Vraag om tussenkomst n.a.v. 13th Flanders Synchro Open (26-28 november
2004)
Bespreking van de brief (e-mail van G.De Geest, secretaris Olumpia)
R.B. kijkt na wat er in het verleden voor die wedstrijd als tussenkomst gegeven werd
en deelt dit mede aan de secretaris.
Reglement inzake verlenen van steun aan specifieke activiteiten opmaken
Voorlopig enkel voor synchrozwemmen, later ev. uitbreiden naar andere
“takken”
Geld of bekers/schaal?: geen geld
Voorzitter zorgt voor aankoop.

5. Future Team
Secretaris geeft kort verslag van bijeenkomst in Antwerpen.
Voorlopig in West-Vlaanderen geen beschikbaar zwembad gevonden. (4 zaterdagen,
leslokaal + lokaal voor lichaamsscholing). Serge Derous neemt terzake contact op
met zwembad Ieper en zal secretaris “a.s.a.p.” verwittigen.
Intentie om samen met Oost-Vlaanderen te organiseren. (in Wachtebeke)
Communicatie met VZF verantwoordelijke(n) verloopt zeer moeizaam.
Andermaal en niettegenstaande vroegere beloften andermaal te laat verwittigd door
VZF.
6. Subsidiëring provincie West-Vlaanderen / lactaattesten
Geen tussenkomst lactaattesten 2003 gezien gewijzigde subsidiereglement
Prov.West-Vlaanderen.
Voorzitter verstuurde dienaangaande dd 02.07.2004 volgend bericht aan de clubs:
“Beste secretaris
Voor het bekomen van de Provinciale toelage voor lactaattesten in 2004 zou ik graag de facturen en namen
van de betrokken zwemmers hebben.
De facturen kunnen ten laatste 3 maanden na datum ingediend worden bij de Provincie West-Vlaanderen.
Gelieve de facturen, ook voor toekomstige lactaattesten,zo rap mogelijk door te sturen.”

Voor de lactaattesten die uitgevoerd werden tijdens het eerste trimester is er dus
eveneens geen tussenkomst meer mogelijk.
7. Gedachtenwisseling ivm huidige/ev. toekomstige manier van werken:
-

7.1. wedstrijden met eendjes, te lange wachttijd voor de jongsten onder
onze zwemmers, kunnen wij daar iets aan doen?

Ronny Buggenhout deelt mede dat deze problematiek besprokenw erd in overleg
met de trainerscommissie.
Volgende suggesties kwamen aan bod (maar moeten wel nog uitgewerkt/beslist
worden)
volledig afzonderlijke/specifieke wedstrijden voor eendjes
maximaal 8 competitiewedstrijden per jaar mogen zwemmen
wedstrijden: vaste data, bepaald door de V.Z.F.
wedstrijden mogen maximaal 2 uren duren
indien eventueel toch ingekaderd in andere wedstrijd, dan eendjes laten
zwemmen voor de pauze
geen 50 meter wedstrijden meer voor eendjes
geen prov.kampioenschappen voor eendjes meer
geen uitsluitingen meer, wel mededeling van de fout(en)
kostprijs vergunning: voor eendjes 50% goedkoper
attractieve programma’s
officials: ev. beginnende officials daar laten fungeren/stage lopen
“herinnering” i.p.v. medailles

Timing: men hoopt alles in te voeren vanaf 01.05.2005.
Aanvullend deel R.B. mee:
voor de jongste groepen de 200 wissel/400 vrij limieten zullen
versoepeld worden maar het principe behouden blijft. Kinderen
zullen dus nog wel degelijk limieten op voornoemde afstanden
moeten gezwommen hebben, zullen wel niet verplicht zijn de
afstanden op VL. kampioenschappen te zwemmen.
50 meter kampioenschapswedstrijden vallen weg bij de jeugd;
worden behouden voor de seniores (wel zeer scherpe limieten
zodanig dat er max. 2 reeksen moeten gezwommen worden)
VL.Kamp jeugd (benjamins en miniemen) gaat los van andere
leeftijdsgroepen plaatsgrijpen
-

7.2 sponsoring door Speedo, kunnen wij als bestuur daar eens de koppen over
bijeensteken, dienen wij de clubs daar ook bij te betrekken, dienen wij eerst zelf
een ontwerp van voorstel te maken en pas daarna naar de clubs toegaan en naar
hun ideeën peilen

Volgens R.B. zal dit moeilijk te realiseren zijn.
-

7.3 quid provincale kampioenschappen

In verband met de deze problematiek zal een aparte
vergadering gehouden worden dd 27.07.2004 om 19.00 uur in het
cafetaria van het zwembad van Tielt.
o.a. te bepreken:
afschaffen boetes, in plaats daarvan hoger inschrijvingsgeld (€5,00?)
A/ B tezamen of B kampioenschappen toch nog aparte dag maar
provincie organiseert zelf?
Op één weekend organiseren? Wanneer?
Werken met selectie (enkel de 8 beste zwemmen voor de prov.titel)?
Prijzen in natura/geld vanaf kadetten? Laten sponsoren?
….

8. Varia
8.1 e-mail per club

Secretaris verwijst naar brief die VZF verstuurde aan de clubsecretarissn ivm emailadres per club.
Secretaris is slechts van dit schrijven op de hoogte doordat hij reeds een aantal
vragen dienaangaande kreeg van clubsecretarissen. Hij betreurt de gebrekkige
communicatie vanwege de V.Z.F. en stuurt dienaangaande een e-mail naar de V.Z.F.
8.2 vorming (nieuwe) clubsecretarissen
De secretaris kreeg het verzoek of het zou mogelijk zijn opleiding te voorzien voor
(nieuwe) secretarissen.
Deze problematiek zal aangekaart worden tijdens interdistrictoverleg in het najaar.
Voorstel: op VZF website het nodige voorzien (wat verwacht men van een
clubsecretaris op welk moment n.a.v. welke gebeurtenis, welke formulieren wanneer
gebruiken, een F.A.Q., eventueel aanvullend daarop specifieke wensen afspraken
vanuit P.B.’s op hun websites voorzien en link tussen VZF en PROV. Sites,…)
8.3 Vorming VZW wetgeving (11 september in Brugge)
De secretaris kreeg (eindelijk) meer info vanwege de VZF
Clubs worden verwittigd.
EINDE VERGADERING: 12.10
Voor het verslag: Dominique VANHONACKER
Secretaris West-Vlaanderen

