K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

NOTULEN BESTUURSVERGADERING

DD 27.09.2006

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

Verontsch

Afwezig

X

B) Verontschuldigde leden Raad van Bestuur VZF en Vlaamse Sportbesturen:
1. Ronny Buggenhout (voorzitter VSB)
2. Dirk Calus (RvB)
Aanvang Vergadering: 19.30 uur
Behandelde punten:
1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen, unanieme goedkeuring

2. Driekamp
Overlopen selectie.
7 kandidaat-officials.
4 trainers/begeleiders hebben toegezegd.
Arni Van Raak, Alain Dolfen en Dominique Vanhonacker zullen aanwezig zijn.
3. P.K.
Data voor volgend jaar: 18 maart 2007 (namiddag), 27 (dag)en 28 (dag) oktober in
Brugge (zwembad reeds vastgelegd) en 11 november in Kortrijk.
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Nodige afspraken voor PK2006 dd 28 en 29 oktober gemaakt.
Toegangsprijzen: met uitzondering van de –12 jarigen voor iedereen €4,00
Programma: €1,00
Startblokken aan 1 kant voldoende.
4. Opmaak kalender 2007
Ten einde iedereen een zoveelste verplaatsing te besparen, werd door het Provinciaal
Bestuur besloten om de zwemkalendervergadering dit jaar opnieuw zoals vorig jaar
via een elektronische poll te organiseren.
Voorlopige kalender met de wedstrijden die ons reeds bekend zijn, evenals het
aangepaste reglement & programma van de interclubwedstrijden wordt elektronisch
aan de clubs overgemaakt en op de website geplaatst.
De kalender op de website zal permanent aangepast worden.
De clubs die geïnteresseerd zijn om één of meerdere interclubwedstrijden in te richten,
dienen voor 11/11/2006 via e-mail bij de sportsecretaris "in te schrijven" voor de
Interclubwedstrijden van hun keuze. Er is in 2007 geen mogelijkheid om een
selectiewedstrijd "schaal Dauven" te organiseren daar deze wedstrijd niet doorgaat
wegens onbeschikbaarheid zwembad Seraing. In 2007 zal er uitzonderlijk eveneens
geen "Schaal Georges" georganiseerd worden.
Wanneer meerdere clubs kandidaat zijn voor een bepaalde interclubwedstrijd, zal op
11/11/2006 tot een traditionele lottrekking overgegaan worden tijdens de pauze van de
Provinciale Kampioenschappen LA te Kortrijk.
Indien een club na 11/11/2006 nog overweegt om een extra wedstrijd in 2007 in te
richten, dan komt die wedstrijd uitsluitend op de kalender wanneer aan 2 eisen voldaan
is :
- in West-Vlaanderen gaat op die dag geen andere wedstrijd door die reeds op de
kalender staat
- de club vraagt eerst een kamprechter aan bij de provinciale instantie die de
kamprechters aanduidt (FDB/RB).

5. Samenstelling provinciaal bestuur
Robert Van Semmertier deelde dd 13.09.2006 mee dat hij om persoonlijke redenen
niet langer deel kan/wenst uit te maken van het provinciaal bestuur.
Het provinciaal bestuur betreurt doch brengt begrip op voor de beslissing van Robert.
6. Zomercriterium
D.d. 27.09.2006 werd secretaris telefonisch vanwege de VZF verwittigd dat WestVlaanderen in 2007 instaat voor de organisatie van het zomercriterium en dat beslist
werd om de organisatie te laten doorgaan op maandag 23 en dinsdag 24 of op dinsdag
24 en woensdag 25 juli 2007 omdat tijdens de andere weekends BK-BJK-EJK
plaatsgrijpen.
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De vraag werd tevens gesteld na te gaan of wij wensten te organiseren op voornoemde
data.
West-Vlaamse locaties die in aanmerking komen: Brugge, Oostende, Zwevegem.
Verder te bespreken tijdens volgende vergadering na ontvangst verder info.
Praktische informatie (na vergadering verkregen)
KANDIDATUURSTELLING
De kandidatuurstelling voor de organisatie van het Vlaams Zomercriterium moet door
de provincie worden bevestigd aan de VZF ten laatste 3 maanden voorafgaand aan de
manifestatie. Het staat elke provincie vrij om de organisatie al dan niet verder uit te
schrijven aan één of meerdere van haar clubs. Indien er geen bevestiging ingediend
werd door de aan de beurt zijnde provincie, dan zal het Vlaams Sportbestuur
zwemmen de organisatie zelf toewijzen aan een club uit een andere provincie.
TOEWIJZING
De definitieve toewijzing gebeurt door het Vlaams Sportbestuur Zwemmen.
FORMALITEITEN
Het volledig programma en de algemene gegevens, zoals de inschrijvingsmodaliteiten,
de limiettijden, ... worden vastgelegd door het Vlaams Sportbestuur Zwemmen.
ZWEMBAD
Het 50m zwembad moet gehomologeerd zijn en voldoen aan de eisen gesteld in de
reglementen VSB-Zwemmen.
De tijdopname gebeurt manueel, een oproepkamer is verplicht.
De organisator zorgt voor :
• de reservatie en de kosten voor het afhuren van het zwembad.
• de volledige opbouw en afbraak
• de nodige redders
MEDAILLES/PRIJZEN/TROFEEEN
De VZF bestelt de medailles (goud, zilver, brons) overeenkomstig het door hen
opgestelde programma, deze kunnen door de organisator worden opgehaald.
De organisator zorgt voor de begeleiding van zwemmers en VIPS bij medailleuitreikingen
SPEAKER
De organisator zorgt voor een omroepinstallatie en voor een speaker. De speaker
ontvangt alle nodige inlichtingen van de wedstrijdleiding en de organisatie.
PODIUM
De organisator zorgt voor een podium, goed zichtbaar voor iedereen en met voldoende
ruimte voor het uitreiken van de medailles aan de aflossingsploegen..
PERS
De organisator houdt de nodige plaatsen vrij voor de persmensen, zo dicht mogelijk in
de buurt van de aankomst. Eén persoon moet de verbinding verzekeren tussen het
wedstrijdsecretariaat en de perstafel.
De perslui moeten eveneens, zonder enige vergoeding, kunnen gebruik maken van en
elektrische aansluitingen. De organisator bezorgt het programma en de resultaten aan
de pers.
GENEESKUNDIGE DIENST
De organisator zorgt voor een medische hulpdienst die ter plaatse moet zijn vanaf het
inzwemmen tot en met de laatste medaille-uitreiking.
DOPINGCONTROLE
De organisator zorgt voor een apart lokaal, om eventuele dopingcontrole(s) te kunnen
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laten uitvoeren en zorgt voor een verantwoordelijke die de dokter helpt bij het
uitvoeren van zijn taak.
WEDSTRIJD, PROGRAMMA'S EN UITSLAGEN
De organisator zorgt voor de verwerking in TOPSWIM :
• verwerkt de inschrijvingen van de clubs
• doet de resultatenverwerking tijdens de wedstrijden.
De organisator maakt de programma's en zorgt dat er voldoende voorradig zijn voor
officials, afgevaardigden clubs, genodigden, sponsors en toeschouwers.
De organisator maakt eveneens de nodige uitslagen.
De organisator zorgt voor de ontvangst van de clubs (enveloppen) en voor een vlotte
doorgang van zwemmers, trainers, afgevaardigden en officials.
De organisator bezorgt na de wedstrijd volgende aan de VZF :
• Manuele en elektronische uitslag (pdf en topswim)
• Forfaitlijsten en attesten (van jurysecretariaat)
• Verbeterd programma (van jurysecretariaat)
VRIJKAARTEN EN UITNODIGINGEN
Zowel de organisatoren als de VZF kunnen V.I.P. personen en mensen die vrijkaarten
krijgen aanduiden.
ERETRIBUNE-VIP
De organisator zorgt voor de opvang en de begeleiding van de V.I.P.'s en zorgt verder
voor een aparte eretribune.
PUBLICITEIT EN SPONSORING
Gelet op de overeenkomsten die de VZF heeft afgesloten met bepaalde firma's moet
de organisator rekening houden met de volgende bepalingen :
• exclusiviteit op publicitair vlak ten voordele van de sponsors VZF
• juryleden zullen de uitrustingen dragen indien die door de sponsors geleverd
worden
• de organisator duidt een verantwoordelijke aan die zorgt voor de ophaling en
terugbezorging van het publiciteits- en sponsor materiaal, indien door de VZF
of de sponsoringfirma’s voorzien
• de organisator plaatst of zal helpen bij het plaatsen van het
publiciteitsmateriaal van de sponsors
• de organisator zorgt dat de sponsorlogo’s op de voorpagina staan van
programma en uitslag, en ander publiciteitsmateriaal indien voorzien. Verder
zorgt de organisator voor het plaatsen van 1 volledige pagina publiciteit per
sponsor in programma en uitslag. De VZF zal de nodige publiciteit en logo’s
aanleveren van hun sponsors.
DE EXCLUSIEVE HOOFDSPONSORS van de VZF zijn momenteel :
N.V. ALL SPORT (SPEEDO): op het vlak van zwembadkledij en –materiaal: stelt
ook emmers, kleedbakjes en rugslagvlaggen ter beschikking
N.V. ARENA Verzekeringen: op het vlak van verzekeringen
N.V. RAAK Belgium: op het vlak van sportdrank, stelt drank voor de zwemmers en
officials ter beschikking
FINANCIEEL
De VZF voorziet een financiële tussenkomst van maximaal 375€ per dag. De
organisator bezorgt de VZF facturen ter waarde van de financiële tussenkomst.
De startgelden van de deelnemers worden bepaald door en zijn ten voordele van de
VZF
De toegangsgelden van bezoekers alsook catering zijn voor de organisator.
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7. Varia
7.1 Interclub: men beslist om organisatorisch praktische reden niet in te gaan op de
vraag van clubs buiten de provincie om deel te nemen aan interclub
7.2 Interprovinciaal beraad dd 02.09.2006: summiere bespreking overhandigde verslag
7.3 Nationaal interprovinciaal beraad dd 14.10.2006: niemand kan aanwezig zijn

Einde vergadering: 22.00 uur.
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