K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

NOTULEN BESTUURSVERGADERING

DD 22.10.2005 TIELT

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

Verontsch

Afwezig

X

b) Aanwezige leden Beheerraad VZL en Vlaamse Sportbesturen:
1. Ronny Buggenhout
2. Dirk Calus
Aanvang Vergadering: 9.40 00 uur
Behandelde punten:
1. Verslag vorige vergadering/briefwisseling
Goedkeuring verslag zonder opmerkingen.
Homologatieverslag zwembad Ieper ontvangen.
2. Prov.Kamp.
A.Dolfen deelt mee dat het aantal inschrijvingen eerder gering is.
Zaterdag: V.M.: 134, N.M. : 130; Zondag: V.M.: 118, N.M.: 133.
De vergadering betreurt de afwezigheid van een aantal clubs. Blijkbaar heeft het
inschrijvingsgeld (€6.00) een grote rol gespeeld en dit niettegenstaande het feit dat
sommige clubs vorig jaar ook een groot bedrag dienden neer te tellen wanneer men
ook de boetes in aanmerking neemt.

Notulen bestuursvergadering 22102005/dv/23102005

Pagina 1 van 4

Gezien het geringe aantal inschrijvingen zal er niet kunnen overgegaan worden tot de
in het vooruitzicht gestelde terugbetaling van een gedeelte van de gedane kosten.
Sommige bestuursleden betreuren dat sommige clubs blijkbaar wel zwemmers
afvaardigen naar ( vooral voor de ouders dure) buitenlandse trips en niet naar een
provinciaal kampioenschap.
De vergadering beslist om het concept (ttz één weekend en daarnaast nog lange
afstand en sprint) volgende jaar te behouden. Indien de financiële situatie dit toestaat
zal overwogen worden het inschrijvingsgeld terug te brengen tot €4,00. Teneinde het
gevaar op een al te lange wedstrijd te vermijden zal overwogen worden het aantal
reeksen per leeftijdscategorie te beperken (verder uit te werken)
Juniores en seniores blijven aparte categorieën.
3. Concept 6-12 jarigen-stand van zaken
Ronny Buggenhout deelt mee dat een bespreking doorging op Vlaams niveau en dat
het resultaat daarvan binnenkort zal gepubliceerd worden op de V.Z.F.-website.
Van toepassing vanaf 01.01.2006.
Tevens geeft R.B. een korte toelichting bij het sterk vereenvoudigde einddocument dat
tevens zijn weerslag zal vinden in een draaiboekje met de toepasselijke
afspraken/regels.
Regelgeving zal, m.u.v. principe meerdere starts, ook van toepassing zijn voor eendjes
van zodra ze competitievergunninghouder zijn.
Eendjes zullen geen provinciale titels meer kunnen krijgen (idem mbt prov.records)
vanaf 01.01.2006. Mogen wel nog medailles krijgen maar niet meer als “provinciaal
kampioen”.
4. Interdistrictoverleg 2005
De voorzitter en Roger Deboyser zullen West-Vlaams bestuur vertegenwoordigen.
Nationaal interdistrictoverleg gaat niet door: Limburg wenst niet te organiseren gezien
slechte ervaring vorig jaar en geen agendapunten.
Dirk Calus deelt in de rand mee dat men vanuit de V.Z.F (opnieuw) een poging zal
ondernemen om te komen tot een uniformisering van de provinciale werking.
5. Driekamp 2005 (evaluatie)
Naar de toekomst toe werken met vaste groep trainers/afgevaardigden die effectief
gemotiveerd zijn en garant staan voor een actieve aanwezigheid gedurende de ganse
wedstrijd.
Potentiële kandidaten nu al aanspreken.
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In de toekomst receptie tijdens de pauze (opkomst!)
Volgend jaar richt Oost-Vlaanderen in (Wachtebeke, 15.10.2006).
6. Uitbetalen kamprechters (modaliteiten)
Vanaf 01.01.2006 dient de organiserende club, voor de aanvang van de wedstrijd, de
kamprechter(s) en in voorkomend geval de jurysecretaris/de starter te betalen.
Nieuwe tarieven vanaf 01.01.2006: halve dag €25,00, ganse dag €30,00.
7. I.C. 2006 (inschrijfgeld)
Vanaf editie 2006 zal het inschrijvingsgeld €1,25 per individuele wedstrijd bedragen.
8. Kalender 2006
Roger Deboyser zal het uitgewerkte voorstel ivm de interclub H.L. op diskette
overmaken aan Dominique Vanhonacker en Alain Dolfen.
Data i.c. (o.v.): weekends van 22 januari,12 februari,19 februari,5 maart,9 april,1
oktober,5 november en 3 december
Volgende data zullen door de secretaris opgevraagd worden: beker UZKZ en
Superswim (KZK) en overgemaakt worden aan Alain Dolfen.
ZB zou graag op volgende data in 2006 de volgende wedstrijden organiseren:
26 maart per uitnodiging
22 oktober eendjeswedstrijd
12 november per uitnodiging
24 december wedstrijd van de laatste kans
ZTZ wenst dd 26.02.2006 een wedstrijd in te richten (400VS en 200 WS)
Bestuurleden die beschikken over nog andere “definitieve” data van voorziene
wedstrijden (COAST,BZK, ZTZ, …) maken die zo spoedig mogelijk over aan Alain
Dolfen.

Alain Dolfen maakt ontwerpkalender over aan de clubs. Clubs kunnen
via e-mail, en dit voor 11.11.2005, aan Alain Dolfen melden welke dag van de
interclub zij wensen te organiseren of data van eventueel andere wedstrijden
meedelen. Indien meerdere clubs dezelfde i.c. wedstrijd wensen te organiseren zal
het provinciaal bestuur dd 11.11.2005 tijdens het provinciaal kampioenschap
lange afstand overgaan tot lottrekking/toewijzing.
9. Varia
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9.1.

Tussenkomst vervoerkosten Waterpolo selectie (miniementornooi Mechelen)
Beperken tot 5 auto’s (13 spelers) a rato van € 0,15/km.

9.2.

Goedkeuring voorprogramma’s vanaf 2006
Ronny Buggenhout deelt mee dat de RvB van de V.Z.F. in zijn zitting van
20.10.2005 beslist heeft dat de goedkeuring van de voorprogramma’s niet
langer tot de bevoegdheid van de provinciale besturen doch tot de
bevoegdheid van het Vlaams Sportbestuur behoort of door iemand aan wie
die bevoegdheid gedelegeerd werd door het desbetreffende lid van het V.S.B.
Ronny Buggenhout deelt in zijn hoedanigheid van afgevaardigde van het
V.S.B. mee dat hij zijn bevoegdheid delegeert naar Freddy De Bruyne.

Einde van de vergadering: 12.10 uur

Voor het verslag
Dominique VANHONACKER
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