K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

NOTULEN BESTUURSVERGADERING

DD 28.12.2006 TIELT

Aanwezigheden:
a) Provinciaal bestuur
NAAM
Aanwezig
Van Raak Arni
X
Dolfen Alain
X
Valcke Willy
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 Raad van Bestuur
Aanvang Vergadering: 19.00 uur
Behandelde punten:
1. Verslag vorige vergadering (11.11.2006)
Geen opmerkingen, unanieme goedkeuring.

2. Samenstelling/taakverdeling bestuur
De wn. voorzitter deelt mee dat hij de taak van penningmeester wenst uit te voeren tot
aan de volgende algemene vergadering.
Voor wat betreft de samenstelling van het provinciaal bestuur bepaalt het
huishoudelijk reglement van de VZF
“Elk bestuursmandaat loopt over een termijn van VIER jaar, berekend vanaf de
verkiezing tot de jaarvergadering van het vierde kalenderjaar dat volgt
De provinciale bestuursleden moeten om de twee jaar voor de helft herkozen
worden. In de pare jaren tussen de olympische spelen zijn de voorzitter en 3
leden uittredend. In de jaren van de olympische spelen zijn de secretaris en 2
leden uittredend.
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Een plaatsvervangend bestuurslid, dat tussentijds wordt verkozen om een
mandaat in te vullen en te voleindigen, treedt uit na het verstrijken van dit
mandaat en is automatisch herverkiesbaar.”
Concrete (“speciale”) situatie in West-Vlaanderen:
Normaal gezien in 2007 geen verkiezing maar:
Voorzitterschap: Freddy Debruyne had een mandaat als voorzitter dat liep tot
en met 2006. Aangezien Freddy Debruyne met ingang van 01.04.2004 ontslag
nam werd Arni Van Raak tijdens de algemene vergadering van 17.04.2004 tot
voorzitter gekozen om het mandaat 2004-2006 te voleindigen.
Vorig jaar was Arni Van Raak initieel geen kandidaat om opnieuw het
voorzitterschap op te nemen voor een nieuw voorzitters mandaat (2006-2010).
Teneinde voor continuïteit te zorgen en na aandringen van overige bestuursleden
besliste Arni Van Raak om alsnog, en dit voorlopig tot aan de volgende algemene
vergadering (die van 2007) het mandaat van voorzitter op te nemen.
(cfr vergadering provinciaal bestuur dd 31.03.2006)
Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering dient er dus voor de periode
2007-2010 een voorzitter te worden verkozen.
Arni laat verstaan dat hij, indien er geen tegenkandidaten zijn en de algemene
vergadering akkoord gaat hij bereid is het voorzitterschap verder op te nemen.

Mandaten die dienen te worden ingevuld:
Robert Van Semmertier had een mandaat dat liep tot en met 2010 maar nam in 2006
ontslag. : te vervolledigen mandaat 2007-2010
Roger Deboyser had een mandaat dat liep tot 2006 en stelde zich niet opnieuw
kandidaat: te begeven mandaat 2007-2010.
Serge Derous (penningmeester) had een mandaat tot 2008 maar nam in 2006 ontslag:
mandaat te vervolledigen tot 2008
Nog lopende (en waargenomen) mandaten:
Willy Valcke (mandaat tot 2010)
Alain Dolfen (sportsecretaris): mandaat loopt tot 2008
Dominique Vanhonacker (secretaris): mandaat loopt tot 2008
Overzichtstabel:
Mandaat
voorzitter
secretaris
penningmeester
mandaat
mandaat
mandaat
mandaat

duur

in te vullen
2007
2010
X
2008
2008
X
2008
2010
2010
X
2010
X

in te vullen
2008
X
X
X

huidig mandataris
Arni
dominique
alain
willy
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Alle aanwezigen zijn ervan overtuigd dat de “lege mandaten” dienen te worden
opgevuld teneinde de verdere werking niet op de helling te plaatsen. Diverse mensen
drukken de intentie uit ook hun mandaat neer te leggen als er geen bestuursleden
bijkomen. Iemand oppert het voorstel zelf (nogmaals) potentiële kandidaten aan te
spreken.

3. Vergaderdata 2007
Eerste vergadering 2007: 10.02.2007 (o.v.) voorzitter zorgt voor reservatie en
uitnodiging
Algemene vergadering: 24.02.2007 locatie: P.O.Z. Brugge, aanvang 10.30 uur
secretaris legt zaal vast.
Algemene vergadering VZF: gaat door 10.03.2007 in De Pinte

4. Bespreking interprovinciaal overleg
Alain Dolfen en Arni Van Raak verstrekken de nodige informatie. Ondertussen
werden bepaald zaken ook reeds “geofficialiseerd” via de VZF (cfr website VZF en
mailings VZF aan clubs)
Dominique Vanhonacker overloopt de diverse wijziging aan het huishoudelijk
reglement inzake de bevoegdheden van de provinciale besturen en de nieuw
uitgewerkte financiële regeling waarbij de provincies vanaf 2007 jaarlijks vanwege de
VZF een werkingstoelage ontvangen ten belope van €1500,00 plus €0,25 per lid binnen
elke provincie.
Gezien de VZF de startgelden zwemmen pas vanaf 01.09.2007 opgetrokken worden
(van €0,35 naar €0,55) beslist het provinciaal bestuur om de huidige werking/tarificatie
op provinciaal vlak ook te behouden tot 31.08.2007 (herroepen punt 3 vergadering
11.11.2006).

5. Opleidingen officials/bijscholingen/polo’s officials
5.1 Opleidingen:
Dominique Vanhonacker heeft het verslag van de K1P kamprechtervergadering dd
12.12.2006 ontvangen, hieruit blijkt dat opleidingen doorgaan dd 03.03.2007 en
29.09.2007, telkens in Tielt.
Dominique Vanhonacker maakt volgend schrijven over aan de clubsecretarissen:

"2006 uitnodiging
opleidingen 2007.doc

(ok dd 28.12.2006)

In het najaar zijn 2 bijscholingsmomenten (vrijdag 08 juni om 19.30 uur en zaterdag
23 juni om 10.00 uur, telkens in gebouwen POZ Brugge) voorzien. Aanwezigheid is
verplicht.
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Secretaris legt locatie vast (O.K.) en nodigt officials uit (voorlopig wachten op signaal
van en op verzoek K1P overleg dd12.12.2006)
Voor wat betreft het uitreiken van polo’s aan de nieuwe officials drukt het provinciaal
bestuur zijn wens uit om de eerste polo verder gratis ter beschikking te stellen en dit in
tegenstelling tot de regeling uitgewerkt door de VZF.
Het provinciaal bestuur zou volgende regeling hanteren:
Freddy De Bruyne staat in voor bijhouden voorraad en uitreiken polo’s + verkopen
van tweede,… polo.
Polo’s worden besteld door Freddy aan de VZF.(betaling door provinciale
penningmeester)
Het geld van de verkochte polo’s maakt Freddy over aan de provinciale
penningmeester.
Secretaris neemt contact op met Freddy De Bruyne met vraag of hij zich akkoord kan
verklaren (cfr e-mail 28.12.2006) met de nieuwe werkwijze en zal nadien contact
opnemen met VZF teneinde de nieuwe werkwijze toe te lichten en te vragen dit ook de
vermelden op de VZF website.

6. D.A.S.-Beurs 2007
Data: 26, 27 en 28 juni 2007.
De voorzitter deelt mee dat hij het inschrijvingsformulier reeds indiende.
Secretaris neemt contact op met VZF teneinde opnieuw over zwembank te beschikken.

7. Sportcitatenboek “De woordspeler” (400 “grappige en markante sportcitaten”
verzameld door Frank Bulcaen)
Cfr mogelijkheid om te bestellen bij vzw West-Vlaamse Sportpromotie aan
€13,00/exemplaar
Geen bestelling plaatsen.

8. Zilveren zwaantjes 2007
Gezien de aankoopprijs gestegen is ziet het provinciaal bestuur zich genoodzaakt de
kostprijs op te trekken naar €4,00.

9. Provinciaal Kampioenschap sprint 2007
Inschrijvigingsgeld: €1,75
Tegelijkertijd SPLASH wedstrijd.
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10. Problematiek homologatie provinciaal record gezwommen in zwembad Tielt
Op vraag van Alain Dolfen, sportsecretaris, verstrekt Ronny Buggenhout de nodige
informatie.
Cfr verslag K1P vergadering:
“Tijdens de te Tielt op 3 december gehouden wedstrijd werden (te?) grote verschillen
tussen de gemiddelde handtijden en de peertijden vastgesteld (gemiddeld 0,30
seconden).
De algemene opinie van de aanwezige officials was ook dat het startsignaal te lang en
niet luid genoeg was, hetgeen verwarrend werkte bij het starten van de handchrono.
De organiserende zwemclub ZTZ zal een en ander doorspreken met de leverancier van
de semi-automatische tijdopnameinstallatie en checken of het startsignaal kan
bijgestuurd worden of dat er een andere “toeter” dient geinstalleerd te worden.
Er zal eveneens gekeken worden om door middel van steekproeven tijdens een grote
wedstrijd waar met een automatische tijdopnameinstallatie wordt gewerkt; het
“normale” verschil tussen gemiddelde handgestopte tijden en de peertijden te bepalen
(actie Ronny). Op die manier kan achterhaald worden of de te Tielt vastgestelde
verschillen als normaal of abnormaal dienen beschouwd te worden.”

Einde vergadering: 21.15 uur.
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