K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

NOTULEN BESTUURSVERGADERING

DD 31.05.2007 Tielt

Aanwezigheden:
a) Provinciaal bestuur
NAAM
Aanwezig
Van Raak Arni
X
Deboyser Roger
Dolfen Alain
X
Valcke Willy
X
Vansteenkiste Hilde
X
Vanhonacker Dominique
X

Verontsch

Afwezig

X

b) Verontschuldigde leden Raad van Bestuur VZF en Vlaamse Sportbesturen:
1. Calus Dirk
2. Buggenhout Ronny

Aanvang Vergadering: 19.30 uur
Behandelde punten:
1. Evaluatie interdistrict 2007.
Sfeer onder zwemmers, trainers en begeleiders was zeer goed.
Eén zwemster (HVG) daagde niet op en liet pas de dag zelf om 14.00 uur weten
dat ze ziek was.
Eén club reageerde niet op uitnodiging atleet af te vaardigen.
Handhaven bestaande regel, ttz diegenen die geen geldige reden hadden of niet
kwamen opdagen worden niet meer opgeroepen voor eerstvolgende selectie (een
tiental atleten).
Organisatie 2008: Antwerpen
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2. D.A.S. beurs: afspraken.
Secretaris zorgt voor ophalen materiaal bij de provinciale uitleendienst.
VZF zorgt voor zwemtoestel (cfr afspraken gemaakt door secretaris).
Willy Valcke kan ook nog voor bijkomend zwemtoestel zorgen.
Bezetting: afspraken gemaakt (Willy).
Voorzitter haalt koffer UZKZ op (contact overgemaakt door secretaris).
3. Interclub H.L.: evaluatie 2006/vooruitzichten 2007.
Verdaagd.
4. Lactaattesten (financiering/tussenkomst).
Het provinciaal bestuur is van oordeel dat lactaattesten die op een
wetenschappelijk verantwoorde manier afgenomen en geïnterpreteerd worden
verder dienen te worden gestimuleerd en financieel ondersteund in het kader van
het streven naar een wetenschappelijk(er) onderbouwde begeleiding van de
betere competitiezwemmers.
Op basis van het aantal A-zwemmers per 31.12.2006 zal het voorziene bedrag
proportioneel verdeeld worden over die clubs die lacttaattesten afnemen in 2007.
Secretaris vraagt aan clubs op wie van plan is wetenschappelijk verantwoorde
lactaattesten af te nemen en, na afname, bewijs daarvan over te maken aan het
provinciaal secretariaat.
5. Brief VZV ivm boete tijdsoverschrijding.
Omschrijving problematiek

"probleem
"vzv probleem
tijdsoverschrijding vzv tijdsoverschrijding ic j

Het provinciaal bestuur neemt met verontwaardiging kennis van volgende passus
in het verslag van de bijeenkomst van het V.S.B. zwemmen dd 21.03.2007
(ontvangst 29 mei 2007):
“klacht tijdsoverschrijding Henri Lecluyse interclubtornooi. Het VSB zwemmen
verduidelijkt dat de boete voor de tijdsoverschrijding altijd wordt aangerekend aan de
organiserende club maar is van mening dat de provincie verantwoordelijk is voor de
tijdsoverschrijding. Blijkbaar zou voorheen in het reglement van het interclubtornooi
gestaan hebben dat de boete wordt terugbetaald door de provincie? Of was het althans de
gewoonte dat de provincie deze terugbetaalde? VZV zal de boete moeten doorrekenen aan
de provincie.”

Het provinciaal bestuur is het niet eens met deze beslissing. Namens het
provinciaal bestuur zal de secretaris een bericht/brief dienaangaande overmaken
aan het VZF/VSB.
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Kern van het verhaal: in hoeverre is het maatschappelijk verantwoord dat hetzij
een club, hetzij een provinciaal bestuur, hetzij om het even wie die organiseert
een boete dient te betalen omdat een wedstrijd te lang uitgelopen is, louter en
alleen omwille van het feit dat er teveel atleten wensten te zwemmen. En dit op
een moment dat iedereen er de mond van vol heeft dat zoveel mogelijk mensen
zoveel mogelijk aan sport moeten doen.
6. Varia
6.1. Mogelijkheid belonen/verkiezen verdienstelijke/verdienstelijkste
zwemmer/”watersporter”.
Per jaar? Per categorie? Per sporttak?
Voorzitter vraagt in provincie A’pen reglement “Lange Wapper” op.
Iedereen denkt hierover na tegen volgende vergadering.
Eventuele voorstellen pro actief naar elkaar doormailen.
6.2 Eventuele hulp bij zomercriterium (23-24 juli) – verzoek van BZK.
Iedereen die vrij is, is van harte welkom.
Contact kan rechtstreeks met BZK opgenomen worden
6.3 Inschrijfgeld (behouden?)/Beloning provinciale kampioenen (geld/natura).
Herinvoeren “Best Performer”? Zo ja, voor welke leeftijdsgroepen, op basis
van welke wedstrijden/uitslagen? Minimum aantal te zwemmen wedstrijden?
Sprint en/of lange afstand apart of ook in aanmerking nemen?
Iedereen denkt hierover na tegen volgende vergadering.
Eventuele voorstellen pro actief naar elkaar doormailen.
6.4 Financiële situatie: overzicht beschikbare middelen.

Einde van de vergadering: 22.15 uur
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