K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

NOTULEN BESTUURSVERGADERING

DD 08.09.2005 TIELT

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

Verontsch

Afwezig

X

X

b) Aanwezige leden Raad van Bestuur VZF en Vlaamse Sportbesturen:
1. Ronny Buggenhout voorzitter V.S.B.
c) Verontschuldigde leden Raad van Bestuur VZF en Vlaamse Sportbesturen:
1. Dirk Calus Bestuurslid VZF
Aanvang Vergadering: 19.00 uur
Behandelde punten:
1. Verslag vorige vergadering (09.07.2005)
Unanieme goedkeuring
2. Trainersvergadering dd 17.09.2005 (praktische afspraken)
De secretaris zal nog een herinneringsmail versturen naar clubsecretarissen (cfr
e-mail dd 11.09.2005), voordien werden er reeds 2 oproepen verstuurd.
3. Nieuw concept 6-12 jarigen (stand van zaken)
Op provinciaal vlak kregen we enkel reacties van de zwemclubs KORF en ZTZ.
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Uit diverse reacties blijkt dat, op Oost-Vlaanderen na, alle provincies achter de
basisgedachte van het concept staan, doch dat men toch een aantal gefundeerde
opmerkingen van organisatorisch/praktische aard heeft.
Het zal erop aankomen stapsgewijs tewerk te gaan en vooral het kind niet met
het badwater weg te gooien.
VZF maakte een samenvatting van reacties die men ontving van clubs/provincies.
D.d. 24.09.2005 zullen de ontvangen reacties met diverse betrokken partijen
besproken worden.
Vast staat dat het nieuwe concept zeker niet van start gaat vanaf 01.01.2006.
4. Driekamp 2005
4.1 selectieopmaak
Het provinciaal bestuur betreurt de reactie en de beschuldigingen die door een
trainer geuit werden ivm de selectieopmaak.
Het provinciaal bestuur, hierin bijgetreden door de voorzitter van het V.S.B., is
van oordeel dat het niet de taak is van de provinciale sportsecretaris het internet
of de diverse clubwebsites “af te dweilen” op zoek naar uitslagen die bepaalde
zwemmers gezwommen hebben in wedstrijden buiten de eigen provincie.
De clubs dienen hun uitslagen van wedstrijden buiten West-Vlaanderen over te
maken aan de sportsecretaris, zoniet kan men met die uitslagen geen rekening
houden bij opmaak van provinciale selecties of statistieken.
Deze regel geldt niet voor wedstrijden Vlaamse en Belgische Kampioenschappen.
4.2 forfaits/bevestigingen
Op heden heeft de provinciale sportsecretaris nog maar zeer weinig
deelnamebevestigingen/afzeggingen ontvangen.
De vergadering beslist unaniem dat atleten die ”forfait geven” (afzeggen) voor een
provinciale selectie naar de toekomst toe niet meer in aanmerking komen voor een
eerstvolgende provinciale selectie (dus ook al zouden ze normaal op basis van
geleverde prestaties wel geselecteerd zijn).
Deze regel zal vanaf 01/01/2006 ingevoerd worden.
4.3 praktisch
programma: €1,00
inkom: €3,00
tijdens juryvergadering vragen welke officials nog uitslag op papier wensen
uitslag op website wvl
voor iedere club (provincie) 1 papieren uitslag voorzien
officals krijgen water tijdens wedstrijd en worden uitgenodigd naar receptie
achteraf
receptie: witte wijn, fruitsap en platwater
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5. Provinciaal A-kamp 2005 (praktische afspraken)
Inkomprijs: €3,00 per dag
Programma: €1,00
Middagmaal: spaghetti voorzien in grote vergaderzaal zwembad
6. Voorstel prov.A’pen ivm verplichting ter beschikking stellen uitslagen op papier
Het provinciaal bestuur beslist om vanaf de driekamp volgende regeling toe te
passen voor provinciale wedstrijden:
geen papieren uitslagen meer voorzien voor het publiek ( vereist wel snelle
publicatie op website)
tijdens de juryvergadering zal door de kamprechter gevraagd worden
welke officials nog een papieren uitslag wensen. De kamprechter zal dit
meedelen aan de organisatoren die voor kopies zorgen.
In de omslag die clubs krijgen zal op het blad voorzien voor de forfaits een
ruimte voorzien worden met de vraag of clubs nog een papieren uitslag
wensen. Indien dit het geval is dan zorgt organisatie voor kopie.
7. Varia
7.1 Secretaris Nieuwpoort is gestopt, alles dient voorlopig te worden
overgemaakt aan Roger DEBOYSER.
7.2 P.A.K. lange afstand
Zowel 800 als 1500 meter
Inschrijvingsgeld: €4,00
Inzwemmen: 12.30 uur
Aanvang: 13.30 uur
Juryvergadering: 13.00 uur
Kamprechter: Freddy Debruyne
Starter: Robert Van Semmertier
Jurysecretaris: Roger Deboyser
7.3 Voorprogramma’s moeten alttijd getekend zijn door clubvoorzitter of
clubsecretaris

Einde van de vergadering: 20.45 uur
Voor het verslag
Dominique VANHONACKER
Secretariaat sinds 012005/notulen vergadering 08092005/tielt/DV Pagina 3 van 3

