K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

NOTULEN BESTUURSVERGADERING

DD 18.09.2004

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

Verontsch

Afwezig

X

b) Aanwezige leden Beheerraad VZL en Vlaamse Sportbesturen:
1. Buggenhout Ronny
2. Calus Dirk
c) Verontschuldigde leden Beheerraad VZL en Vlaamse Sportbesturen:
Aanvang Vergadering
Behandelde punten:
1. Briefwisseling
1.1. Uitnodiging nationale interdistrictvergadering dd 02.10.2004
Arni, Dominique en Willy zullen, behoudens overmacht, de vergadering die
plaatsgrijpt in de gebouwen van de KBZB bijwonen.
Een agenda werd nog niet ontvangen.
1.2. Uitnodiging interprovinciaal beraad 2004
Organisatie provincie Limburg dd 13.11.2004 in Lommel (Burgemeesterhuis,
stationsstraat 2).
De secretaris vraagt aan zowel de voorzitter als de sportsecretaris na te gaan of zij
kunnen aanwezig zijn en hem spoedig te verwittigen.
Aanwezigheid (wie, met hoeveel) dient door de secretaris aan diens collega te
worden gemeld uiterlijk dd 22.10.2004.
(ondertussen vernomen dat SPEEDO cup die dag plaatsgrijpt, vergadering kan
echter niet verplaatst worden !!! )
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1.3. Zwem-info Limburg
Jrg 26 nr. ter beschikking gesteld van de aanwezigen
1.4. E-mail berichten
Werden aan bestuursleden overgemaakt.
2. Provinciale kampioenschappen. Nieuw concept.
Bespreking ontvangen reacties.
Conclusie: er blijven drie “luiken” over:
Luik 1: sprint ( 50 meter): 3° zondag (20) maart 2005, inschr.geld €1,75
Luik 2: 29 en 30 oktober
Luik 3: 800/1500 m.: 11 november 2005, inschr.geld €4,00.(Magdalenabad Kortrijk?)
2.1. Bespreking centraal luik provinciale kampioenschappen 2005
29 en 30 oktober 2005 – Provinciaal olympisch bad
De secretaris neemt contact op met de directeur van het provinciaal olympisch bad
teneinde de nodige afspraken te maken.
2.2. Programma 29/30 oktober 2005
ZATERDAG 29/10/05 ZONDAG 30/10/05
Voormiddag

Voormiddag

100 school dames
400 wissel heren
200 vlinder dames
100 vrij heren
200 rug dames
4x100 wissel heren

100 school heren
400 wissel dames
200 vlinder heren
100 vrij dames
200 rug heren
4x100 wissel dames

Namiddag

Namiddag

200 vrij heren
400 vrij dames
100 vlinder heren
200 school dames
200 wissel heren
100 rug dames
4x200 vrij heren
4x100 vrij dames

200 vrij dames
400 vrij heren
100 vlinder dames
200 school heren
200 wissel dames
100 rug heren
4x200 vrij dames
4x100 vrij heren

2.3. Diversen
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A+B atleten zwemmen samen
Apart klassement voor B-zwemmers (voor de 100 m.wedstrijden)
Inschrijvingsgeld van €6,00,
De eendjes zwemmen enkel nog mee in de 50 m. wedstrijden, anders geen
prov.kamp. meer

3. Interclubwedstrijden Henri Lecluyse

Eendjes moeten voor de pauze zwemmen
Geen 50 meter wedstrijden meer.
800/1500 meter eruit laten.
200vlinder/400 wissel integreren.
Roger Deboyser onderneemt een nieuwe poging om een programma op te maken.
Bespreking volgende vergadering.

4. Afspraken Prov.Kamp. 2004 en driekamp
De nodige afspraken worden zittende de vergadering gemaakt.
Driekamp: veel afzeggingen gezien wedstrijd nu op zondag ipv afgesproken zaterdag
doorgaat en er die dag een wedstrijd voor eendjes doorgaat in Diksmuide.
Ivan Thomas (BZK) en Gert Decabooter (TZT) gaan mee als trainer.
Deelnemers krijgen verder t-shirt van de provincie.

5. Kalender 2005 – ontvangen reacties – vastleggen datum en locatie kalendercommissie

Bespreking ontvangen reacties adhv door secretaris opgemaakte tabel.
Datum en locatie: 19 november 2004 om 19.30 uur vergaderzaal zwembad
Diksmuide.
Secretaris neemt contact op met directeur provinciaal olympisch bad.
Verder uitwerken volgende vergadering.
6. Future Team 2004-2005
Stand van zaken.
Voorstelling model t-shirts.
Voorzitter en secretaris wonen eerste training en bijeenkomst met de ouders dd
02.10.2004 bij.
Data: 2 oktober 2004,23 oktober 2004,13 november (SPEEDO?)2004, 15 januari
2005, 19 februari 2005.
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7. Evaluatie SPORTAC vorming (vzw wetgeving) dd 11.09.2004.
Iedereen betreurt het feit dat lesgever vergeten was dat hij die dag vorming moest
geven. Getuigt van weinig professionalisme. In de toekomst nog met Sportac
samenwerken?
Deelnemers zullen vanwege Sportac verontschuldigingsbrief ontvangen.
VZF treft geen enkele fout.
8. Opmaak kalender vergaderingen rest 2004
23 oktober 2004 om 09.30 uur in Tielt
04 december 2004 om 09.30 uur in Tielt
9. Varia
9.1. Traditionele nieuwjaarsbijeenkomst
15 januari 2005, Alain Dolfen zorgt voor de organisatie
9.2. Provinciale records
Wedstrijden ingericht in provincie West-Vlaanderen met elektronische
tijdsopname en Vlaamse/Belgische kampioenschappen: gezwommen records
sowieso homologeren, geen specifieke aanvraag nodig.
Andere wedstrijden: behouden huidige procedure (drie tijdopnemers per baan
indien geen elektronische tijdsopname, voorziene formulier gebruiken).
9.3. S.V.S (schoolsport)
Willy Valcke nam deel aan startvergadering en overhandigt ontvangen infomap
aan de voorzitter.
9.4 Eendjeswedstrijden: (huidige stand van zaken)
Vanaf 01.01.2005 alle wedstrijden voor eendjes moeten voor de pauze
gezwommen worden.
Prestaties van eendjes tellen niet meer mee in wisselbeker, wel voor individueel
eendjesklassement.
Geen uitsluitingen meer/geen valse start meer, behalve bij “fundamentele fouten”
(vb. niet volledige afstand gezwommen,…).
In schoolslag/vlinder aantikken met 1 hand: geen uitsluiting, wel vermelden op
startkaart.
Onbeperkt aantal starts.
Geen inschrijvingsgeld meer, wel betalen startkaart.
Forfait bij afwezigheid: verder te betalen.
Eventueel jongens en meisjes samen laten zwemmen.
Alle deelnemers ontvangen aandenken, geen podiumplaatsen.
Er zal nog een werkgroep samengesteld worden teneinde in 2006 het concept zoals
hierboven aangegeven nog bij te sturen. (o.a. beperkt aantal wedstrijden per jaar,
gerichte bijscholing jeugdtrainers,…)
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9.5. Vlaamse jeugdkampioenschappen
1). Afschaffen verplichte nummers
Reëel gezwommen tijden op de 200m WS en/of 400VS gelden als startrecht op
de VJK.
Limieten kunnen gezwommen worden in een 25m bad en/of 50m bad.
Haalbare limieten voor de200ws en 400vs
2). Maximale deelname aan wedstrijden
Benjamins:

6 wedstrijden

Miniemen:

6 wedstrijden

Kadetten:

onbeperkt

3). Programma
Geen 50m wedstrijden voor Benjamins.
Geen 200m vlinderslag voor Benjamins.
Voor de miniemen: programma van de EYOF.
Voor de kadetten: programma van de EJK.
4). Aflossingen invoeren
Aflossing per categorie
meerdere ploegen per club
9.6.

Open Vlaamse Kampioenchappen.
1). Voormiddag: Reeksen – Namiddag Finales
2). Limiettijden
50m wedstrijden met scherpere limiettijden.
De jeugdcategorieën moeten de limiet gezwommen hebben van de seniores om te mogen
deelnemen aan de VK
3). Deelname van anders validen.
Aantal reeksen: 2
4). Aflossingen.
Invoeren van 4 X 100m WS
1ploeg per club
5). Aanvang van de kampioenschappen op vrijdagavond (800/1500m en 50m nummers).

9.7.

Vlaams Zomercriterium.
1). Jongens en meisjes zwemmen niet meer afzonderlijk
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2). Programma 2005
Invoeren van 200m WS en 200 VS
Invoeren van aflossingen
Afstanden
8 x 50m
Gemengd (Meisjes – Jongens)
Open categorie.
1ploeg per club
3). Aanduiden A – B Zwemmers bij de inschrijving?
Controle op de A- zwemmers via Topswim of via de Provinciale besturen
4). A- zwemmers die individueel deelnemen (of deel genomen hebben) aan de
BJK mogen niet deelnemen aan het
zomercriterium, ook niet aan de aflossingen

9.8.

Belgische jeugdkampioenschappen
Spreiding over 4 dage: donderdag tot en met zondag, behalve voor de
benjamins, die zwemmen drie dagen (vrijdag tot en met zondag).
Benjamins: cfr huidig programma
Miniemen: zwemmen programma EYOF maar zonder finales
Kadetten: zwemmen programma EJK, inclusief finales

9.9.

Belgische kampioenschappen
Volledig “open”

OPMERKING: punten 9.5. t.e.m. 9.9. zijn nog voor wijziging vatbaar !!!!!
9.10. De secretaris vraagt of men niet kan overwegen een cursus in te richten voor
kandidaat clubsecretarissen. Diverse vragen van nieuwe clubsecretarissen
ontvangen.
Ronny Buggenhout stelt voor dit voorstel over te maken aan de V.Z.F. die dan
eventueel initiatief kan nemen. (uniformiteit!!!)
Einde van de vergadering: 12.15 uur
Voor het verslag

Dominique Vanhonacker
Secretaris West-Vlaanderen
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