K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

NOTULEN BESTUURSVERGADERING DD 07.05.2005 (TIELT)
Aanwezigheden:
a) Provinciaal bestuur
NAAM
Aanwezig
Van Raak Arni
X
Vansemmertier Robert
X
Dolfen Alain
Deboyser Roger
X
Valcke Willy
X
Derous Serge
X
Vanhonacker Dominique
X

Verontsch

Afwezig

X

b) Aanwezige leden Raad van Bestuur VZF en Vlaamse Sportbesturen:
1. Dirk CALUS
2. Ronny BUGGENHOUT
Aanvang Vergadering : 09.30 uur
Behandelde punten:
1. Verslag vorige vergadering + algemene vergadering
Unanieme goedkeuring zonder opmerkingen.

2. Briefwisseling
2.1 Brief Prov.West-Vlaanderen ivm SPORTAC opleidingen
Niet zelf organiseren, bestaan meedelen aan clubs.
2.2 Uitnodiging Prov.bestuur O.-Vl.
Voorzitter en secretaris zullen aanwezig zijn.

3. D.A.S.- beurs: concept 2005In antwoord op e-mail dd 16.04.2005 aan VZF ivm beschikbaar zijnde
promotiemiddelen werd dd 03.05.2005 volgend aanbod ontvangen:
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- wit-zwart infofolder VZF op gekleurd karton
- enkel oude tijdschriften " zwemecho"
- vlaggen VZF ( mits terugbezorgen)
- parasols van speedo (mits terugbezorgen)
- een zelf gemaakte powerpointvoorstelling met foto's ( misschien een
samengestelde dvd ) voor te projecteren ( PC / beamer in uw bezit??? of
ergens verkrijgbaar)
- brevetten KNZB
- geplastificeerde foto's van de verschillende disciplines
- boarding " www.zwemfed.be"
- panelen voor info op te hangen??? ( indien onze mannen dit zien ineen te
knutselen met het budget dat we gewonnen hebben op de DAS in Vl-Br.)
- aantal stickers van VZF ( zie reclameborden Vlaamse Kampioenschappen)
- oude medailles ( beplakken met stickers) om uit te delen( verbonden aan
een bepaalde uitdaging)
1. twister in zwembad ( mits aankoop van zwembaden en het kleuren van
stippen/ opmaak van een groot twisterbord ( MB spel) ) ( zie foto 's),
www.doeaansportbeurs.be
2. zwembank, het huren kost 181 € ( incl.btw) voor 1 week, maar is een
hele uitdaging!

Willy VALCKE kan zorgen voor SPEEDO promotiemateriaal (vlag, parasols,..)
Secretaris bestelt ook een aantal zaken bij VZF.
(infofolders,zwemecho’s,brevetten,boarding,stickers,…)
Zwembank: interessant doch prov.bestuur is van oordeel dat prijs te hoog is.
Secretaris zorgt voor kist met materiaal van UZKZ.
Willy VALCKE zal samen met familielid gedurende de drie dagen aanwezig zijn.
Aanwezige zwemmers: 2 zwemmers van UZKZ + ev. 1 van BZK
4. Interclub Henri Lecluyse: evaluatie na 4 wedstrijddagen
Opkomst zeer goed.
400 meter wedstrijd volgend jaar “splitsen” (telkens 2 categ.): Roger
DEBOYSER werkt dit verder uit.
Organiserende club moet in de toekomst altijd overzwembad met minstens 6
zwembanen beschikken.
Er in de toekomst voor zorgen dat er iedere wedstrijddag per categ. meer dan 1
wedstrijd voorzien is (vermijden situatie dit jaar: op dag 1 slechts 1 wedstrijd
voor dames/heren)

5. Interdistrictwedstrijd 2005

Sportief resultaat minder dan vorig jaar doch daar zowat alle zwemmers
inschrijftijden verbeterden kan gesteld worden dat dit resultaat sportief gezien
toch als een succesje kan beschouwd worden.
Probleem van de desinteresse om deel uit te maken van provinciale selectie: meer
dan 50 contactnames om ploeg van 32 atleten samen te stellen.
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Anwezige trainers kweten zich zeer goed van hun taak.
Sfeer in de groep was zeer goed.
Gebrek aan motivatie bij de zwemmers of oorzaak te vinden bij de trainers?
Item aan te kaarten n.a.v. trainersvergadering 2005. (cfr infra)
“Pluim” voor B.Claeys en en K. Tieghem die wel “present” gaven en hun
voorbeeldfunctie t.o.v. jongere zwemmers ten volle waarnamen.
Zwemmer (KZK) die op eigen initiatief andere zwemmer verwittigde dat die in
zijn plaats kon deelnemen aan interdistrictwedstrijd en dit zonder betrokken
clubsecretaris of prov. Bestuur te verwittigen zal gedurende 2005 en 2006 niet
meer in aanmerking komen voor prov.selectie.
Volgend jaar opnieuw werken met collectief, door prov.bestuur georganiseerd
vervoer. (telkens als wedstrijd georganiseerd zal worden door andere districten
dan west- en oost-vlaanderen ?)
Indien geen collectief vervoer: voorafgaandelijk (en tijdig) nodige afspraken
maken met betrokken clubs teneinde misverstanden en interne clubproblemen
cfr 2005 te vermijden.
6. Webapplicatie “zweminfo”
Bespreking volgende mail die door de voorzitter werd ontvangen:
“Zoals u misschien bekend heeft Dhr. Patrick Salenbien van KZK op de recente Provinciale
zwemvergadering een demo gegeven van de webapplicatie "Zweminfo" (reeds in gebruik bij KZK).
Het systeem laat een zwemvereniging niet alleen toe om zijn eigen publieke website zelf te beheren
maar tevens om via een privaat luik de diverse vormen communicatie tussen de actoren uit de
vereniging mogelijk te maken: zwemmers, ouders, trainers, bestuur, administratie... Het systeem
omvat ook wedstrijdinschrijvingen, tijden en besttijden, beheer van trainingsprogramma's, medisch en
fysiologische testen, etc ... Een interface met Topswim (systeem Vaes) is eveneens voorzien om
dubbele input te vermijden.
Naast de individuele interesse van enkele clubs zoals BZK en VZV werd ook door een aantal
aanwezigen de opmerking gemaakt dat de functionaliteit hen wel aansprak maar dat ze, al dan niet
terecht, vreesden dat de investering voor hun club niet haalbaar zou zijn. Maar dat een gezamenlijk
initiatief het systeem misschien wel voor iedereen toegankelijk zou maken. In deze context misschien
ook even opmerken dat het systeem toelaat om over de clubgrenzen heen zwemmers en trainers te
groeperen.
Vraag is nu of het mogelijk is op een of andere manier met het (west-vlaams) provinciaal niveau
samen te werken om dit initiatief verder uit te bouwen. Op aangeven van Mr. Vanbiervliet, voorzitter
KZK ben ik zo vrij me met deze vraag tot u te richten.
Met uw goedvinden neem ik eerstdaags contact op met u op om een eventuele afspraak te maken.
Mvg
René De Molder
050 45 17 45
0475 87 40 76”

De vergadering is unaniem van oordeel dat het om een zeer goed product gaat
doch vraagt aan het aanwezige lid van de RVB en de voorzitter van het VSB dit
item aan te kaarten op Vlaams niveau. Men wenst immers te vermijden dat men
als provincie (en als club) zou investeren en dan een paar jaar later
geconfronteerd te worden met een ander soortgelijk programma voorgesteld
vanuit de VZF.
Eén van de grote voordelen van de organisatie/patronage vanuit Vlaams niveau
zal erin bestaan dat iedereen op een zelfde manier zal kunnen werken.
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Deze tool zou kunnen gekoppeld worden of als basis dienen voor de reeds enige
tijd gevraagde en beloofde opleiding van clubsecretarissen/sportsecretarissen. Op
deze manier kan een pedagogisch, professioneel en informaticatechnisch goed
onderbouwde vorming tot stand komen en een stimulans zijn voor een
uniforme(re) moderne clubwerking alsmede een verdere optimalisatie van de
communicatie tss club en trainers, trainer(s) en zwemmers, clubs onderling en
clubs en bovenliggende bestuursniveaus.
7. Varia
7.1 Ondersteuning provincie waardevolle sportinitiatieven
Het viel aan aantal bestuursleden op dat wij als provinciaal bestuur niet
fungeerden op de subsidiëringslijst die gepubliceerd werd in “Sportwest” jrg
2004-2005 nr.130.
Hopelijk behoren we tot de “gegadigden” op het overblijvende gedeelte van de
“resterende koek”. (€100.000 op een totaal van €220.000)
Bij het bekijken van voornoemde lijst en de aard van de gesubsidieerde
initiatieven rijst de vraag of en zo ja bij wie er kan worden tussengekomen
teneinde in het vervolg ook op de lijst te fungeren.
Verder op te volgen.
7.2 Werkgroep eendjes
Ronny Buggenhout geeft een stand van zaken (o.v. goedkeuring):
Volgende zaken kwamen aan bod:
Categorie “minioren”: *vanaf 6 tot 12 (ev.14) jaar
*instroomwedstrijden: 7 per jaar
*geen uitsluitingen tijdens instroomwedstrijden, wel
tijdens “officiële” wedstrijden waaraan kinderen in
kwestie deelnemen
Nieuwe uitgave (krantje)
Werken met vaste weekends
Werken met 4 categ.: A,B,C en D, eerste twee jaar enkel C en D.
Men voorziet, éénmaal de beslissingen definitief zijn, de nodige
informatiedoorstroming naar trainers, clubs e.a. toe.
7.3 Trainerssamenkomst
Willy Valcke stelt voor om in het najaar een trainersbijeenkomst te organiseren.
Beperkte opkomst in verleden mag ons niet weerhouden dit initiatief opnieuw te
nemen.
De secretaris neem contact op met Lode Grossen teneinde datum vast te leggen
(september).
Opzet: informatiedoorstroming in twee richtingen,( “buttom up” en “top down”)
Plaats: Brugge
Alle trainers tijdig verwittigen teneinde zoveel mogelijk mensen te bereiken.
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7.4 Organisatie prov.kampioenschappen
Willy Valcke kreeg vanwege het BZK bestuur de vraag waarom prov.bestuur zelf
instaat voor de organisatie en die niet laat doen door club(s).
Deze piste werd vorig jaar reeds bewandeld tijdens de besprekingen ivm de
hervorming van de prov.kamp. maar toen niet weerhouden.
7.5 Open zwembad Ieper
Het open zwembad zal opgevuld worden met aarde en zand en uiteindelijk
(streefdatum 01.07.2005) fungeren als “strand van Ieper”.
Serge Derous betreurt dit en stelt zich de vraag of wij als prov.bestuur niet
kunnen “tussenkomen” bij bestuurlijke overheden teneinde, daar waar er een
openluchtzwembad voorhanden is, aan de betrokken clubs de nodige
(financiële/practische) faciliteiten te verstrekken om zwemwedstrijden in
openlucht te organiseren. (vb.:Izegem)
Om practische redenen en gezien ervaringen uit het verleden op heden niet
weerhouden.
7.6 Driekamp
De voorzitter kijkt uit of er een alternatief bestaat voor de vaandels die de laatste
twee jaren gebruikt werden (lanyards?/muts?)

Einde van de vergadering: 11.45 uur
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