K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

NOTULEN BESTUURSVERGADERING

DD 20.05.2006 Ieper

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

Verontsch

Afwezig

x

b) Aanwezige leden Raad van Bestuur VZF en Vlaamse Sportbesturen:
1. Ronny Buggenhout, voorzitter VSB zwemmen
c) Verontschuldigde leden Raad van Bestuur VZF en Vlaamse Sportbesturen:
1. Dirk Calus, lid RvB VZF

Aanvang Vergadering: 09.30 uur
Behandelde punten:
1. Verslag vorige vergadering (30.03.2006).
Bespreking punt2: coöptatie nieuwe leden P.B.: werd cfr reglementaire bepalingen VZF
ter goedkeuring (schriftelijk en via e-mail) overgemaakt aan RvB VZF)
2. Werking/organisatie Provinciaal Bestuur.
Bekrachtiging afspraken vorige vergadering na bespreking met voorzitter.
Zilveren zwaantjes: aanvragen aan penningmeester S. Derous
Verdelen, bijhouden en bestellen zilveren zwaantjes: S. Derous
Serge Derous zorgt voor afrekening zilveren zwaantjes 2005 (108)
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3. Provinciaal kampioenschap sprint: evaluatie.
Organisatie verliep vlot.
Publieke opkomst vrij ruim, niettegenstaande gering(er) aantal zwemmers.
In de toekomst vooraf bepaalde data P.K. niet meer wijzigen.
Aantal gratis toegangskaarten voor trainers/afgevaardigden dient te worden gerespecteerd
(minimum 1; 1 per 10 zwemmers).
4. Interdistrictwedstrijd 01.05.2006: evaluatie.
Sfeer onder de zwemmers en meegereisde ouders/sympathisanten was optimaal.
Bij de allerjongsten behoorden we tot de top drie, vanaf kadetten kregen we het iets
moeilijker. Probleem dat “oudere” zwemmers massaal afhaakten.
Blijkbaar zijn financiële “impulsen” voor sommige zwemmers vaak een doorslaggevende
factor bij het al dan niet willen vertegenwoordigen van de provincie op interdistrict en
andere wedstrijden. Betere zwemmers uit andere provincies halen blijkbaar de neus niet
op voor interdistrictwedstrijden.
Gezien zeer geringe respons en massale individuele en collectieve afzeggingen werden
volgende maatregelen bekrachtigd/genomen:
1° zij die zonder geldige reden afzegden, komen niet in aanmerking bij de voor hen
eerstvolgende provinciale selectie (bekrachtiging bestaande maatregel)
2° diegenen die geselecteerd waren en niet deelnamen komen in 2006 niet in
aanmerking voor tussenkomst in lactaattesten (dadelijk van toepassing)
3° clubs die collectief afzegden komen in 2006 niet meer in aanmerking voor
tussenkomst in lactaattesten (dadelijk van toepassing)
4° naar de toekomst toe zullen diegenen die zonder geldige reden een provinciale
selectie naast zich neerleggen uitgesloten worden van deelname aan eerstvolgende
provinciale kampioenschappen (maatregel die ingaat vanaf weigering eerstvolgende
provinciale selectie ttz driekamp)

5. Voorbereiding interdistrictoverleg 27.05.2006
Afgevoerd gezien e-mail bericht dd 19.05.2006 met melding dat overleg niet doorgaat.
6. Voorbereiding DAS 2006
Willy Valcke en schoonbroer zullen stand “bevolken”.
Dominique Vanhonacker vraagt of Gretl Vandamme eveneens kan aanwezig zijn, idem
mbt nog een actieve zwemmer.
Dominique Vanhonacker maakt nodige afspraken met VZF ivm zwemtoestel en bezorgt
documenten aan Willy Valcke.
TV en videotoestel huren bij provinciale uitleendienst.
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7. Varia
7.1 Jeugdconcept
Om alle initiatieven rondom dit gehele “Jeugdconcept” toe te lichten heeft VZF een
infovergadering gepland op WOENSDAG 31 MEI 2006 in de vergaderzalen van het
Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, te 2600 Antwerpen om 20u00.
Secretaris doet het nodige.
7.2 T-Shirts en medailles provincie
Voorzitter zorgt voor bestelling.
Huidige concepten/kleuren/… blijven behouden.
7.3 Fungeren officials n.a.v. wedstrijden door provincie ingericht
Voor wedstrijden ingericht door het provinciaal bestuur zal per beginnende schijf van 10
ingeschreven zwemmers per club een bedrag van €12,50 aangerekend worden als
organisatiekosten.
Iedere official die de volledige wedstrijd (volledige dag of halve dag in voorkomend
geval) fungeert zal een uitkering krijgen van €12,50 bij afloop van de wedstrijd.
7.4 Bijscholingen TOP-SWIM
Voorzitter VSB zwemmen betreurt de geringe interesse bij de West-Vlaamse clubs en
deelt mee dat men overweegt om die clubs die niemand afvaardigen in de toekomst voor
de kosten te laten instaan indien desbetreffende clubs de tussenkomst vragen van Roger
VAES.
7.5 Bijeenkomst West-Vlaamse sportfederatieavond dd 29.05.2006 (brief dd
04.05.2006)
Organisatie: provinciale sportraad
Overlopen agenda, geen specifieke vragen/opmerkingen
Voorzitter zal ons vertegenwoordigen.
7.6 VOLGENDE VERGADERING
Zaterdag 26 augustus of zaterdag 02 september 2006 in Ieper.

Einde vergadering: 11.30 uur

Secretariaat WVZF2006/verslag bestuursvergadering 20mei 2006/dv

Pagina 3 van 3

