K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING DD 24 februari 2007 TE BRUGGE
Aanvang: 10.30 uur
Einde: 12.00 uur
AGENDA
1. Nazicht aanwezige clubafgevaardigden:
Club

GEMANDATEERDE

BYK

MOELAERT FRANKY

BZK

VAN HOORNE JOHAN

PLAATSVERV

BZV
COAST

VANNEUVILLE JOSE

DMI

DEMONIE CONNIE

DZV

VAN SEMMERTIER R.

IKZ

D'HONDT KRIS

IZV

VANHOEF WALTER

DECEUNINCK INGRID

KORF

AMEZ DOMINIQUE

MATTON RUDY

KVO

DRUWEL MARTIN

KZK

DEWULF BART

MZK

BRUGGEMAN CHR.

NZV

DEBOYSER ROGER

NIEBROG LOTTE

CALUS DIRK

VERBURGH PETER

LOOSVELT TINE

DESPRIET CARLOS

UZKZ

WINDELS IVAN

VERBEKE STEVEN

VZV

VANHOUCKE M.

OK
OSC
RYSC
RZV
SKF
TZK
TZT

WNB
WPK
WPW
WZC

BEERENS MARIA

ZB

TIEGHEM FRANS

ZTB

LAMMERTIJN MARIANNE

ZTZ

DE CABOOTER GEERT

VANHOORELBEKE FR.
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Aanwezige leden V.S.B.:
Ronny Buggenhout, voorzitter V.S.B. zwemmen
Robert Van Hecke, V.S.B. waterpolo
Aanwezige leden r.v.b. V.Z.F.: Dirk Calus
Clubs die zonder verwittigen en/of zonder bewezen geval van overmacht afwezig waren en
die dus een administratieve boete krijgen van €40,00:
BZV, O.K., RYSC, SKF, TZK, TZT, WNB, WPK, WPW.
2.Toespraak door afgevaardigde VZF
Dirk Calus, bestuurder V.Z.F. haalt kort volgende punten aan:
• vrijwilligersverzekering
• organisatiestructuur VZF (financieringswijze provinciale besturen)
• toelichting gastspreker informaticatool (cfr infra).
Dit initiatief staat los van de werking van het provinciaal bestuur. Het initiatief komt er
doordat een afgevaardigde van het bedrijf in kwestie contact opnam met Dirk Calus met
de vraag of hij het product kon komen presenteren n.a.v. de algemene vergadering.
Vanuit het provinciaal bestuur werd positief gereageerd op het verzoek dat via Dirk Calus
werd ingediend.
3. Samenstelling provinciaal bestuur
Dominique Vanhonacker, secretaris, geeft een overzicht van de bepalingen in het
huishoudelijk reglement die betrekking hebben op de samenstelling van de provinciale
besturen.
Huidige situatie in West-Vlaanderen:
Mandaat
Voorzitter
Secretaris
Mandaat
Mandaat
Mandaat
Mandaat
Mandaat

duur

in te vullen
2007
2010
X
2008
2008
X
2008
2010
2010
X
2010
X

in te vullen
2008
X
X
X

huidig mandataris
Arni
dominique
alain
willy

Volgende kandidaturen werden ontvangen:
1° Roger Deboyser (NVZ): de algemene vergadering gaat er unaniem mee akkoord om
Roger Deboyser te coöpteren om het mandaat dat nog liep tot 2008 en dat omwille van
het ontslag van Serge Derous “vacant werd” te voleindigen
2° Hilde Vansteenkiste (RZV): de algemene vergadering gaat er unaniem mee akkoord
om Hilde Vansteenkiste een mandaat als bestuurder toe te kennen tot 2010. Hilde zal de
taak van penningmeester op zich nemen
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3° Arni Van Raak (ZTZ): de algemene vergadering gaat er unaniem mee akkoord dat Arni
Van Raak verder zal fungeren als voorzitter.
Het nieuwe provinciaal bestuur zal dus bestaan uit:
Arni Van Raak, voorzitter
Alain Dolfen (sportsecretaris)
Willy Valcke
Hilde Vansteenkiste (penningmeester)
Roger Deboyser
Dominique Vanhonacker (secretaris)
Er blijft dus nog 1 mandaat vacant daar provinciale besturen normaal samengesteld zijn
uit 7 personen. .
4. Jaarverslag 2006
De secretaris geeft aan de hand van projecties een toelichting bij volgend moreel verslag:
"JAARVERSLAG mbt
2006 globaal docmun

Volgende zaken komen aan bod:

•
•
•

Ledentallen + verhouding cv / ncv
Evolutie individuele inschrijvingen provinciale kampioenschappen
Evolutie aantal inschrijvingen interclub HL

Presentaties:
"AANGESLOTEN
"EVOLUTIE
"EVOLUTIE
"evolutie
"overzicht 2002 tem
CLUBS EN LEDENTALLEDENTALLEN 2001- INSCHRIJVINGEN PRinschrijvingen interclu2006 leden,pk en ic.x

De algemene vergadering keurt het jaarverslag unaniem goed

5. Financieel Jaarverslag 2006
Arni Van Raak, die na het ontslag van Serge Derous het penningmeesterschap waarnam
licht uitvoerig en gedetailleerd de rekening mbt 2006 toe.
Het jaar werd dd 31.12.2006 afgesloten met een batig saldo van €3796,22 en dit bij een
ontvangstentotaal van €19915,51 en een uitgaventotaal van €16119,29.
De algemene vergadering keurt unaniem en zonder opmerkingen de jaarrekening mbt
2006 goed en verleent hiervoor kwijting aan de provinciale bestuurders.
6. Begroting 2007
Arni Van Raak licht uitvoerig en gedetailleerd de begroting mbt 2007 toe.
Het betreft hier een begroting onder voorbehoud van eventuele wijzigingen inzake
gewijzigde financiële wisselwerking tussen de V.Z.F en de provinciale besturen.
Het provinciaal bestuur begroot mbt 2007 een inkomstentotaal van €16410 en een
uitgavenpakket van €17100., wat dus zou resulteren in een overschot van €1710.
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De algemene vergadering keurt unaniem en zonder opmerkingen de voorgelegde
begroting mbt 2007 goed.
Op de vraag wie er als rekeningnazichters(3) wensen te fungeren stelt er zich niemand
kandidaat.

7. Allerlei
•

Er zal opnieuw een terugbetaling zijn van de lactaattesten. Verzoek tot
terugbetaling, samen met de nodige bewijsstukken (kopie factuur/ gedateerd
betalingsbewijs met vermelding betaald bedrag en naam atleten die lactaattest
ondergingen + voorblad van testresultaten van iedere geteste zwemmer
binnen de 3 maanden na de testen opsturen aan de provinciale
penningmeester: Hilde VANSTEENKSITE, Vinkaertstraat 6A 8610
KORTEMARK.

•

Clubs die in 2007 een interclubwedstrijd Henri Lecluyse inrichten kunnen
een tussenkomst van max. €25,00 krijgen mits het indienen van een
gedateerde kostennota. (kosten voor drukwerk, huur zwembad,…. voor de
organisatie van de I.C.). Afschrijvingen materiaal komen niet in aanmerking.

•

Opsturen programma + uitslag en kamprechterverslag naar Roger De
Boyser

•

Clubs die bewijs nodig hebben van betaling kamprechters,
jurysecretaris,starter voor eventuele gemeentelijke tussenkomsten kunnen een
ontvangstbewijs ter ondertekening voorleggen aan de begunstigde
kamprechter/jurysecretaris/starter. (o.a. vermelding wedstrijd, datum, naam en
hoedanigheid begunstigde, ontvangen bedrag, naam organisatie/club). Het
provinciaal bestuur levert GEEN facturen als bewijsstuk af (als derde niet
betrokken partij)

•

Vergoeding kamprechters/jurysecretarissen/starters
Bedragen:
kamprechters en jurysecretarissen: halve dag: €25,00, ganse dag € 29,78 (cfr
maximum bepaald bedrag wet op vrijwilligerswerk,)

starters: halve dag: €15,00, ganse dag € 20,00.
•

Betaling officials: provinciaal bestuur betaalt de officials die fungeren tijdens
provinciale kampioenschappen een vergoeding van €12,50 per wedstrijd(dag).
Reden: inbouwen “veiligheid”(?) om over voldoende officials te beschikken.
Financiering via aanrekenen administratieve bijdrage aan clubs (a rato
ingeschreven aantal zwemmers). Vanuit de algemene vergadering komen
geen vragen/kanttekeningen bij deze werkwijze.
Clubs zijn vrij dit eventueel ook vergoeding toe te kennen aan officials.

8. Demo informatica tool
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Deze demo gebeurt volledig buiten de verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur,
dat de man enkel een forum biedt om het product voor te stellen aan de aanwezige
clubafgevaardigden.
René De Molder geeft namens de firma DMOP een voorstelling van het project dat
bestaat uit een publiek en een privaat gedeelte en dat voor zowel diegenen die een
administratieve als een sportieve functie bekleden binnen de club maar ook voor de
zwemmers en de ouders een gebruiksvriendelijk werkinstrument/hulpmiddel is.
De presentatie zal via mail overgemaakt worden aan de clubsecretarissen.
Eén van de aanwezige afgevaardigden pleit ervoor opdat de VZF dit pakket zou
aankopen namens de clubs en eventueel (een gedeelte ) van de kosten zou doorrekenen
aan de clubs. Op die manier zou iedereen uniform werken, zou “de communicatie
geoptimaliseerd worden en zou de kostprijs draagbaarder” zijn voor de clubs (wet van de
grote getallen). Dirk Calus zal deze mogelijkheid nogmaals ter overweging voorleggen
aan de leden van de raad van bestuur van de V.Z.F.

Gezien er geen verdere vragen/bemerkingen meer zijn bedankt de voorzitter de
aanwezigen voor de positieve inbreng en wenst hij iedereen een behouden thuiskomst
toe.

Voor het verslag

Dominique VANHONACKER
Secretaris West-Vlaanderen
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