K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING DD 04 MAART 2006 TE BRUGGE

Aanvang: 10.00 uur
Einde: 10.45 uur
AGENDA
Dhr. Arni Van Raak heet alle aanwezige clubafgevaardigden alsmede de
vertegenwoordiger van de raad van bestuur van de VZF, de voorzitter van het VSB
zwemmen en leden van het provinciaal bestuur welkom op deze algemene vergadering.
Tevens wenst hij iedereen te bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren.
1. Nazicht aanwezige clubafgevaardigden
Volgende 5 clubs waren niet aanwezig en lieten zich niet verontschuldigen: BZV,
SKF, UZKZ, WPK, WPW.
Het betreft clubs die ook vorig jaar “onrechtmatig” afwezig waren.
( cfr huishoudelijk reglement VZF: clubs die zonder verwittigen en/of zonder bewezen
geval van overmacht afwezig zijn krijgen een administratieve boete van €40,00)
Volgende 2 clubs lieten zich (met geldige reden) verontschuldigen: KVO, DMI
Volgende 22 clubs waren aanwezig/vertegenwoordigd door voorziene
gemandateerde: BYK, BZK, COAST, DZV, IKZ, IZV, KORF, KZK, MZK, NZV, OK,
OSC, RYSC, RZV, TZK, TZT, VZV, WNB, WZC, ZB, ZTB, ZTZ

2. Toespraak door DHr. Dirk Calus, lid raad van bestuur V.Z.F.
Dhr. Calus bespreekt kort volgende zaken:
Boetes en diverse kosten: rechtstreekse inning door VZF en dit in
het kader van het streven naar uniformiteit
Dotatie van VZF aan provinciale besturen: wijziging vanaf 2007 (?),
onderhandelingen zijn volop bezig
Werking via websiteproject (cfr voorstelling n.a.v. algemene
vergadering vorig jaar)
Ter herinnering: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
zeer
efficiënt
en
gebruiksvriendelijk
werkinstrument/hulpmiddel is.
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Bij dit project kan gewerkt worden met diverse “koepels”, bijvoorbeeld een
clubkoepel, een provinciale koepel, een nationale koepel. Zelfs in geval
van bovenliggende “koepels” blijft ieder clubs beheerder/”baas” van zijn
gegevens.
Er is een getrapt systeem van toegangssleutels voorzien op divers vlak.
Doorstroming en/of binnenhalen van gegevens naar/van toepassing
TOPSWIM.
Dit komt niet in de plaats van TOPSWIM, het is complementair.
Volgens DHr Calus zal de KBZB dit project verder uitwerken en zou er in
de loop van volgende week een beslissing vallen ivm het hoe/wanneer en
door wie dit zal geconcretiseerd worden.

3. Verkiezing provinciale bestuursleden
Zijn uittredend in 2006 als bestuurslid: Roger Deboyser, Arni Van Raak en Robert
Van Semmertier.
Globaal betekent dit dat er 3 bestuursleden moesten gekozen worden.
Voor het invullen van deze 3 mandaten was er slechts 1 kandidaat: Robert Van
Semmertier, wiens mandaat dan ook verlengd werd voor een periode van 4 jaar.
Dirk Calus doet een oproep naar de vergadering om eventueel alsnog
kandidaturen in te dienen.
Dhr. Van Semmertier zal voorlopig als waarnemend voorzitter fungeren.
Dominique Vanhonacker dankt namens het provinciaal bestuur Arni Van Raak en
Roger Deboyser voor de intense constructieve samenwerking gedurende de
voorbije “legislatuur”. Beide bestuursleden krijgen een welgemeend applaus
vanwege de voltallige vergadering.
Dhr. Calus fungeert voor het verdere verloop van de algemene vergadering als
voorzitter van deze laatste.

4. Verkiezing leden Vlaamse Sportbesturen
Overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement van de VZF dienen de
bestuursleden van de Sportbesturen verkozen te worden tijdens de Provinciale
Algemene Vergadering.
Dit jaar was de situatie in onze provincie de volgende:
• Luc De Nijs werd gecoöpteerd voor het VSB Masters en diende zich
opnieuw kandidaat te stellen indien hij verder wenste te zetelen. Luc De
Nijs heeft reeds zelf en via zijn club de intentie laten kennen verder te
willen zetelen.
• Voor het VSB openwater moet een West-Vlaamse kandidaat ver-/herkozen
worden. Roland Montens nam dit mandaat waar op heden en heeft zich via
zijn club kandidaat gesteld voor de verlenging van zijn mandaat.
Er werden geen andere kandidaturen ingediend.
De algemene vergadering beslist unaniem om Luc en Roland bij de VZF voor te
dragen om verder hun huidige functie binnen voornoemde VSB uit te oefenen.
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5. Jaarverslag mbt 2005
Dominique Vanhonacker geeft aan de hand van het ter beschikking gesteld
document en een aantal presentaties een beknopte samenvatting van het moreel
verslag.
Volgende zaken kwamen aan bod:
• evolutie ledentallen periode 2001-2005
• verhouding cv/ncv periode 2002-2005
• evolutie aantal deelnemers provinciale kampioenschappen/interclub HL
Er zijn geen vragen/opmerkingen.
Unanieme goedkeuring jaarverslag.

6. Financieel jaarverslag mbt 2005
Penningmeester Serge Derous geeft een toelichting bij de rekening 2005.
Het werkingsjaar 2005 vertoont een verlies van €1.488,73 en dit bij een
uitgaventotaal van €17.512,30 en een inkomstenpakket van €16.23,57.
Er zijn geen vragen/opmerkingen vanwege leden van de algemene vergadering.
Unanieme goedkeuring rekening werkingsjaar 2005.

7. Begroting 2006
Penningmeester Serge Derous licht de ter beschikking gestelde begroting toe.
Het begrotingstotaal werkingsjaar 2006 bedraagt €17.100.
Aan inkomstenzijde bedragen de voorziene algemene secretariaatskosten
€7850,00, dit is een lichte daling t.o.v. de rekening 2005 (€7980,27).
Voor de organisatie van de provinciale kampioenschappen voorziet men
€6600,00, een forse stijging t.o.v. 2005. (€4470,70)
Aan de inkomstenzijde bedraagt de grootste post €9000, zijnde provinciale
kampioenschappen en interclubwedstrijden.
De bijdragen van de clubs worden geraamd op €3000,00 (€2455,00 in 2005)
Er zijn geen vragen/opmerkingen vanwege leden van de algemene vergadering.
Unanieme goedkeuring begroting werkingsjaar 2006.
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8. Allerlei
8.1 Begeleiding driekamp: een clubafgevaardigde vraagt erop toe te zien dat
diegenen die meegaan als afgevaardigde/trainer hun verantwoordelijkheid
opnemen en ten volle uitoefenen, vooral ten opzichte van de jongsten onder
de zwemmers. Zo kan vermeden worden dat kinderen niet op het startblok
verschijnen terwijl ze toch aanwezig zijn/waren. De secretaris onderschrijft de
opmerking van de spreker en deelt mee dat er in de toekomst zal naar
gestreefd worden te werken met een vast, betrouwbaar team van
begeleiders/trainers. Probleem is en blijft het feit dat zeer weinig
trainers/afgevaardigden nog bereid zijn om te fungeren namens de provincie
en/of hun taak soms nogal eng interpreteren.
8.2 Een afgevaardigde vraagt om diegenen die fungeren als kamprechter/starter
in aanmerking te nemen voor het bereiken van het vereiste minimumaantal
officials. Afgevaardigde VSB deelt mee dat dit ressorteert onder de
verantwoordelijkheid van de kamprechter (cfr kamprechtersverslag)
8.3 Een afgevaardigde klaagt de bekrompenheid aan die er soms heerst bij het
opleggen van boetes.
Ter illustratie haalt hij het voorbeeld aan van een zwemmertje dat niet kon
deelnemen aan een wedstrijd (Waregem) ten gevolge van het
overlijden/begrafenis van diens moeder. Bericht van overlijden werd niet in
aanmerking genomen …als gevolg daarvan diende men noodgedwongen zijn
toevlucht te nemen tot het laten opmaken van een medisch attest … of het
betalen van een boete.
De voorzitter van het V.S.B. onderschrijft de opmerking van de spreker en
deelt mee dat dergelijke zaken steeds aan hem mogen/moeten gemeld
worden.
8.4 Een afgevaardigde kaart de problematiek aan van de overgang tijdens de
loop van het seizoen van een waterpolospeler naar een andere club. Volgens
hem dient men zich altijd aan “overgangsperiode” te houden.
Dhr. Dirk Calus deelt mee dat men de reglementen dient na te leven.

Gezien er geen verdere vragen/bemerkingen meer zijn bedankt de waarnemend voorzitter Dhr.
Calus 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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