K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

NOTULEN BESTUURSVERGADERING

DD 27.12.2004

Aanwezigheden:
a) Provinciaal bestuur
NAAM
Aanwezig Verontsch Afwezig
Van Raak Arni
X
Vansemmertier Robert
X
Dolfen Alain
X
Deboyser Roger
X
Valcke Willy
X
Derous Serge
X
Vanhonacker
X
Dominique
b) Aanwezige leden Raad van Bestuur VZF en Vlaamse Sportbesturen:
1. Ronny BUGGENHOUT
c) Verontschuldigde leden Raad van Bestuur VZF en Vlaamse Sportbesturen:
1. Dirk CALUS
Aanvang Vergadering : 18.15 uur
Behandelde punten:
1. Verslag vorige vergadering (23102004)
Ronny BUGGENHOUT wijst erop dat sinds de vorige vergadering een aantal zaken
gewijzigd zijn.
Zo kunnen er wel nog officiële 50 m wedstrijden voor eendjes ingericht worden en
blijft de huidige regeling inzake inschrijvingsgeld mbt de eendjes bestaan. (cfr
beslissing RvB VZF die medegedeeld werd aan de clubs).
Aanvullend deelt RB eveneens mee dat er in Vlaanderen bij de eendjes mag
gemengd gezwommen worden indien de inrichter dit beslist (vermelding op
voorprogramma). Voor wat betref de interclub Henri Lecluyse 2005 en de
prov.kamp. beslist het provinciaal bestuur om de wedstrijden “unisex” te laten
doorgaan.
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2. Prov.Kamp. lange afstand 2005 (beslissing mbt concept)
Na een ruime gedachtewisseling beslist het provinciaal bestuur om de wedstrijd te
laten plaatsgrijpen in de namiddag van 11.11.2005.
3. Opleiding officials/bijscholing: wie doet wat/wanneer
De secretaris overloopt summier de reeds overgemaakte informatie ( verslag
vergadering K1P’s dd 29.11.2004, schrijven aan clubsecretarissen ivm opleiding
kandidaat-officials en examens TAK2, nota ivm eenvormigheid VZF-opleiding
TAK2, brief aan clubsecretarissen ivm bijscholing officials, brief ivm bijscholing
dd 11.02.2005 die dd 27.12.2005 werd verstuurd aan alle west-vlaamse officials)
Met de directie van het Olympiazwembad werden door de secretaris reeds de
nodige afspraken gemaakt mbt het gebruik van de zaal en de beschikbaarheid van
koffie voor circa 50 aanwezigen.
4. D.A.S. beurs 2005
Mededeling dat D.A.S.-beurs doorgaat dd 24 juni (enkel in de voormiddag), dd 27
juni en dd 28.06.2005. (in de V.M. telkens van 09.00 tot 12.00, in de N.M. van 13.00
tot 16.00 uur)
De voorzitter bevestigde reeds de deelname van de VZF provincie WestVlaanderen.
De secretaris vraagt aan te aanwezigen om nu reeds even na te denken over het
concept, bedoeling is de stand iets meer “flashy” te maken, zonder evenwel het
basisconcept ( een Doe Aan Sport beurs) uit het oog te verliezen.
De secretaris neemt contact op met Gretl VANDAMME (VZF),o.a. voor het bekomen
van grote affiches, folders, flyers, …
5. Driekamp 16.10.2005: locatie?
In eerste instantie neemt de secretaris contact om met de beheerder van het
Olympiabad in Brugge. Indien dit niet lukt dan eventueel in Ieper (Serge Derous
neemt contact op met stadsbestuur teneinde voor homologatie noodzakelijke- -minimale - werkzaamheden te bespoedigen) of Roeselare.
Belangrijk dat locatie niet te ver verwijderd is van grote verkeersaders.
6. I.C. : goedkeuring reglement + beslissing aankoop naturaprijzen/quid
geldprijzen
Goedkeuring van het reeds overgemaakte ontwerpreglement.(incl. geldprijzen)
NIEUWIGHEDEN:
acht ipv zeven dagen
Om in het individueel klassement te worden opgenomen is een
deelname aan minimum vijf van de acht dagen vereist.
De voorzitter zorgt voor de naturaprijzen
Uitreiking prijzen 2004 tijdens eerste IC wedstrijd 2005 (dd 23.01.2005 in Veurne)
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7. Aanwending provinciale toelagen voor speciale activiteiten (cfr punt 4 vorige
vergadering)
Daar de provinciale betoelaging volgend jaar zal gewijzigd worden beslist de
vergadering om voorlopig geen reglement op te maken.
De ontvangen toelage 2004 zal integraal uitgekeerd worden aan de enige club die
een Belgisch kampioenschap ingericht heeft in 2004 en die gevolg gaf aan de
oproep de nodige bewijsstukken in te dienen. (SKF)
8. Interprovinciaal overleg 2004
De voorzitter geeft een korte toelichting bij het reeds ter beschikking gestelde
verslag.
Er volgt een korte gedachtewisseling bij de vraag van de provincie Antwerpen om
een wedstrijd te organiseren voor de Future Team leden van alle provincies en bij
het punt ivm de bankrekeningen “VZF/provincies”.
9. Vergaderkalender 2005
De secretaris vraagt of er mensen zijn die wensen dat men het huidige systeem
(vergaderen op zaterdagvoormiddag) zou veranderen.
De vergadering beslist niets aan de huidige periodiciteit/planning te wijzigen.
De secretaris maakt een ontwerpkalender op.
Vergaderingen blijven verder doorgaan in Tielt.
Zoals afgesproken zullen de provinciale vertegenwoordigers in de diverse
sportbesturen in de loop van 2005 uitgenodigd worden tijdens een vergadering van
het provinciaal bestuur. Opzet: voorstelling van hun werking en van de knelpunten
die zij ondervinden en hun eventuele desiderata t.o.v. het provinciaal bestuur.
Volgende planning zal nagestreefd worden: in februari de vertegenwoordiger van
het synchroon zwemmen, in maart/april die van het masterzwemmen, in mei die
van het open water, in september die van de waterpolo, in november/december die
van het schoonspringen.
10. Verslag bijeenkomsten met VZF (Top -Swim, financiële werkgroep,…)
Top-Swim
Alain Dolfen geeft een summier verslag gezien alle informatie reeds aan de
clubverantwoordelijken werd medegedeeld.
Vanaf 01.01.2005 moet iedereen met het nieuwe programma werken, voor wat
betreft de inschrijvingen is het wel zo dat die nog tot 01.03.2005 mogen gebeuren
via het oude programma. (cfr e-mails aan clubs van zowel VZF als KBZB°
Op heden waren er zeven clubs ingeschreven voor de installatiesessie dd
08.01.2005 in Diksmuide (BZK, IZV, KORF, MZK, VZV, ZTB en ZB)
Financiële werkgroep
De voorzitter en de penningmeester geven een kort verslag van de vergadering die
zij begin december in Gent bijwoonden. Het betrof eerder een info dan een

SecretriaatWVZ2004/verslag bestuursvergadering27122004 Tielt/DV/Pagina 3 van 5

overlegvergadering en een herbevestiging van datgene men reeds vernomen had
n.a.v. het interdistrictberaad tijdens de maand november.
11. Varia
11.1 Sportac opleidingen
De secretaris doet melding van het overzicht van de mogelijke SPORTAC
opleidingen, aanbod voorjaar 2005. Geen verspreiding naar de clubs toe daar zij
nagenoeg allemaal al via de gemeentelijke sportdiensten aangesproken worden.
Info te bekomen via: www.sportac.be of 09/243.12.90
11.2 Brief ivm organisatie Schaal Dauven
De secretaris zal aan zijn collega van Herstal Natation melden dat wij geen
schiftingen inrichten in West-Vlaanderen.
De data en locaties van de reeds voorziene schiftingen (19.03.2005 in Luik en
20.03.2005 in Arlon) en de nationale finale (08.05.2005 in Seraing) zullen door de
secretaris via e-mail medegedeeld worden aan de diverse West-Vlaamse clubs
11.3 VZF verslagen
Melding door de secretaris dat verslagen van diverse organen binnen de VZF
koepel ook kunnen geconsulteerd worden op de VZF-website.
Indien hij de aan hem overgemaakte verslagen niet kan openen (melding van
gevaar op virussen) dan zal er verwezen worden naar de website.
11.4 Kandidaatstelling West-Vlaamse sporttrofee 2004
De secretaris diende in naam van het provinciaal bestuur de kandidatuur in van
Sven Decaesstecker voor de categorie sportbeoefenaar met een handicap.
11.5 Ontslag van een zwemclub
De RvB dd 18.11.2004 van de VZF aanvaardde het ontslag van KZA (Kuurnse
Zwemclub Albatros).
11.6 Opmaak tabel zilveren zwaantje, loodsvisje, jonge haai, haai
Alain Dolfen neemt contact op met Freddy Debruyne teneinde te beschikken over
de “basismoule”. De tabel zal opgenomen worden op de website van de provincie.
Voorlopig gaan we niet over tot het lamineren/verkopen van voornoemde tabel.
11.7 Diverse aankopen
De voorzitter zal de t-shirts (opdruk provincie West-Vlaanderen cfr o.a.selecties)
handdoeken (prijzen I.C.) en medailles voor de sprintmeeting aankopen.
11.8 “Boetetabel”
Zal door Alain DOLFEN, na bijwerking en doorsturen door de secretaris, op de
website geplaatst worden.
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11.9 Jeugdtrofee
Alain DOLFEN zorgt voor definitieve opmaak van het klassement en “publicatie”
op de website.
De secretaris neemt contact op met Fernand VAN HUYNGEHEM ivm de vraag of de
geldprijzen door de VZF rechtstreeks aan de clubs worden overgemaakt. Tevens
zal gevraagd worden of de werking/prijzen wijzigt in 2005.
11.10 Datum volgende vergadering

15 januari 2005 om 12.30 uur in Beauvoorde
(de voorzitter nodigt uit)

Einde van de vergadering: 20.45 uur
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