K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN
Moen, 24.11.2007

NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 21.11.2007 (Tielt)
Aanwezigheden:
a) Provinciaal bestuur:
naam

aanwezig

Arni VAN RAAK
Alain DOLFEN
Hilde VANSTEENKISTE
Roger DEBOYSER
Willy VALCKE
Dominique VANHONACKER

verontschuldigd

afwezig

X
X
X
X
X
X

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

Aanvang Vergadering: 19.00 uur
Behandelde punten:
1.Verslag vorige vergadering (30.08.2007)
Geen opmerkingen. Unanieme goedkeuring;
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2. Evaluatie provinciale kampioenschappen
Uit analyse van uitslagen en forfaits blijkt dat , niettegenstaande het terugbrengen van de provinciale
kampioenschappen eind oktober tot telkens een halve i.p.v. een ganse dag, veel atleten hun besttijden
evenaarden en zelfs verbeterden en dat het aantal forfaits vergelijkbaar is met vorige provinciale
kampioenschappen.
Wedstrijden verliepen binnen het voorziene tijdsbestek en dit zonder dat er al te veel tijdsdruk ervaren werd.
Globaal kan worden gesteld dat de juiste beslissing werd genomen gezien de (beperkte) omvang van het aantal
inschrijvingen.
Het belonen van de “Most Polyvalent Swimmer” werd door velen zeer positief ervaren.

3. Evaluatie driekamp
Zeer weinig afzeggingen.
Voldoende trainers aanwezig.
Uitstekende sfeer onder zwemmers/begeleiders.
Resultaat ronduit schitterend
Accommodatie was schitterend.
Organisatie verdient alle lof. (serieuze uitdaging om dat volgend jaar als organisator te evenaren)

4. Vertegenwoordiging provinciale sportraad
Na overleg met Ronny Buggenhout werd deze voorgedragen als kandidaat en Dirk Calus als plaatsvervanger.
.

5. Interprovinciaal beraad dd 10.11.2007
Voorzitter en secretaris geven omstandig verslag van de behandelde punten.
West-Vlaanderen fungeert volgend jaar ( 15.11.2008)als organisator
Zie ook verslag:

C:\Documents and
Settings\Eigenaar\Bur

6. Voorbereiding provinciale jaarvergadering VZF
De aanwezigen overlopen de diverse geagendeerde punten en maken de nodige afspraken.

7. Varia
Volgende vergadering: 19.01.2008 (o.v.)

Einde vergadering: 21.00 uur
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