K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

NOTULEN BESTUURSVERGADERING

DD 26.08.2006 (Ieper)

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

Aanwezig
X

Verontsch

Afwezig

x
X
X
X
X

b) Aanwezige leden Raad van Bestuur VZF en Vlaamse Sportbesturen: niemand
c) Verontschuldigde leden Raad van Bestuur VZF en Vlaamse Sportbesturen:
1. Dirk Calus, lid RvB
2. Ronny Buggenhout, voorzitter VSB zwemmen
Aanvang Vergadering: 09.30 uur
Behandelde punten:
1. Verslag vorige vergadering (20.05.2006): geen opmerkingen

2. D.A.S.-beurs 2006: evaluatie
Willy Valcke (gedurende de drie dagen aanwezig) is globaal genomen tevreden over
de gang van zaken, hoewel hij van oordeel is dat opkomst iets minder was dan vorig
jaar.
Afspraken en samenwerking met VZF verliepen zeer goed (secretaris)
Sterk punt: het op elkaar ingespeeld zijn van de aanwezige standhouders.
Naar de toekomst toe concept behouden, veel alternatieven zijn er niet (folders mogen
bijvoorbeeld niet uitgedeeld worden.
Aan de penningmeester het verzoek de standhouders hun verplaatsingskosten a.s.a.p.
terug te betalen.
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3. Planning/Afspraken tweede semester 2006
*superswim dejonckheere (08.10.2006) gaat dit jaar niet door (cfr bericht KZK
voorzitter)
*Driekamp (15.10.2006): mbt de selectie strikt de afspraken zoals gemaakt na
interdistrictwedstrijd d.d. 01.05.2006 toepassen. (cfr lijst opgemaakt door
sportsecretaris en verslag vergadering dd 20.05.2006).
*provinciaal kampioenschap dd 28 en 29 oktober: vastleggen zwembad (secretaris),
Niet wachten op eventuele beslissing VZF inzake uniforme organisatie prov.kamp.
2007; nu reeds zwembad vastleggen 18032007 (sprint) en 27 en 28 oktober 2007.
(secretaris neemt contact op met zwembad Brugge).
Prov.Kampioenschap lange afstand (11.11.2006, halve dag):zwembad ligt vast, nog te
doen: afspraken met zwembad beheerder ivm aanvangsuur (voorzitter) en eventuele
limieten bepalen (sportsecretaris).
*Kalenderopmaak 2007: zelfde principe als vorig jaar. Van zodra bevestiging
vastlegging zwembad prov.kamp clubs verwittigen via e-mail (sportsecretaris).
Vragen dat clubs bij voorstellen data wedstrijden uitdrukkelijk melding maken of het
om een “wedstrijd” van een ganse of een halve dag gaat.

4. Varia
4.1.Bijeenkomst dd 02.09.2006 (Berchem)
Provinciaal Bestuur zal niet vertegenwoordigd zijn en zich aansluiten bij het door de
andere provincies eventueel genomen unanieme voorstellen/beslissingen.
Secretaris verwittigt organisator (prov A’pen) en woordvoerder Luc VDV.
4.2 Nationale interdistrictbijeenkomst dd 14.10.2006 in Vilvoorde
“Enthousiasme” om deel te nemen is nagenoeg onbestaande.
Secretaris zal, indien vrij, deelnemen.
Geen agendapunten.
4.3.Voorzitterschap prov.West-Vlaanderen
Secretaris brengt verslag uit ivm contacten met VZF.
4.4 Volgende vergadering: woensdag 27.09.2006 in TIELT (voorzitter doet het
nodige tov uitbater cafetaria) om 20.00 uur

Einde vergadering: 11.00 uur.
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