VERSLAG PROVINCIAAL BESTUUR WEST – VLAANDEREN
DINSDAG 9 SEPTEMBER 2008 TE WAREGEM
___________________________________
Aanwezig: Pascal Bourgois, Greet dewitte, Danny Uytersprot, Els Allegaert, Marianne Lambertijn,
Bart Dewulf en Wim Van Hecke
Verontschuldigd: Jan Bartholomeus, Dirk Calus en Ronny Buggenhout
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering (30/06/’08) werd goedgekeurd.
Financieel verslag
Alle betalingen zijn gebeurd die de provincie moest betalen.
Verplaatsingsonkosten voor de vergaderingen van het PB zullen vanaf heden op een
afzonderlijk formulier van de VZF ingevuld worden tijdens de vergadering zelf. 2 x per jaar zal
de VZF deze gemaakte onkosten uitbetalen op de persoonlijke rekening. De andere onkosten
worden door de provincie gedragen en uitbetaald aan de betrokkenen.
De huur van de vergaderzaal zal eerst door de provincie betaald worden en daarna kan het
gerecupereerd worden van de VZF.
Er staan enkele facturen open nl. 2 scholen moeten nog hun schildjes vereffenen en één club
die hun boete van afwezigheid op de AV 2007 nog moet betalen. Deze krijgen van Pascal nog
een herinnering tot betaling.
Pascal merkt op dat we nog provinciale subsidies te goed hebben voor het jaar 2007. Wim zal
de vraag stellen aan Frank Bulcaen.
Voor de afrekening van de lactaattesten 2007, zijn er nog 2 clubs die hun facturen niet
ingediend hebben nl BZK (15/02 > 25 testen) en UZKZ (20/05 > 14 tests ; 23/06 > 14 tests)
Lactaattesten bij Jan Olbrecht zijn in prijs gestegen van 25€ naar 40€/test.
De verrekening Interclub Henry Lecluyse zal terug gesplits worden in VZF en de Provincie
WVL. Voor 2008 zal Greet contact opnemen met de VZF om de stand van zaken te weten ivm
het aantal starts die er reeds zijn geweest.
De voorprogramma’s blijven gedaan worden door Freddy. De kostprijs blijft het zelfde :
30€/1/2dag en 40€/dag. Wedstrijden die meetellen voor het BK of VK worden die ook
aangerekend aan de club door de provincie en de VZF en/of KBZB? Pascal zal dit navragen
aan de VZF.
Briefwisseling
Ontvangen clubs:
-

uitnodiging doortocht Brugse Ysberen 30/08.
mededeling door IZV dat ze een splach zwemfeest organiseren op 26/04/09.
WZC meld dat het secretariaat veranderd van persoon.

Ontvangen federaties:
-

-

Verslag RVB VZF 16/04
Verslag RVB VZF 18/06
Brief voor de clubs: - infovergadering “Sport en Verzekeringen woensdag 8/10/08 te Gent
in het Huis van de Sport”
- Opleidingen officials en trainers
- mindervaliden in ROSC
Verslag VSB ZW VZF 19/06
Selectiebrief EJK 14/07
Brief info club: - Topswim
- Resultaten competitie
- Swimranking
Initiator Schoonspringen najaar 2009
Info Synchro en waterpolo 21/08

-

Algemene info 21/08
Officialopleiding 25/08
Topswim opleiding 3/09
Trainersinfo 5/09

Aankoop informatica materiaal
Pascal heeft navraag gedaan in een computerwinkel over het gevraagde informatica materiaal.
Het bestuur is akkoord dat Pascal het nodige materiaal besteld. Dit informatica materiaal blijft steeds
in het bezit van het PB WVL.
Deelnemers OS/EJK
De brief die Danny verstuurd heeft naar de clubs, waar de deelnemers lid van zijn, heeft geen enkele
respons gekregen. Danny zal de atleten, in naam van het PB WVL, de atleten persoonlijk aanschrijven
om hen te feliciteren met hun geleverde prestatie op de OS of EJK of Paralympics. Hij zal de gegevens
opvragen bij de VZF.
Website
Er is de voorbije maand enorm veel werk geleverd door Jan en Danny om de website up to date te
maken. Ze staat reeds online en ze mag gezien worden. Als dank zal Danny een gepast cadeau
overhandigen aan Jan.
Homologatie aanvragen
Jan heeft de aanvraagformulieren op de site gezet. Één ieder kan het homologatie formulier
downloaden en gebruiken.
PK Open Water (evaluatie)
Pascal en Greet hebben de medailles uitgedeeld op de doortocht Damme Brugge voor de Provinciaal
kampioen lange afstand. Pascal heeft de medailles op de doortocht “Brugse Reien” voor de provinciaal
kampioen korte afstand.
Pascal geeft in het kort uitgelegd hoe leuk het allemaal geweest is. De balans is positief en dus voor
herhaling vatbaar.
PK Waterpolo (evaluatie)
Wim beschrijft in het kort hoe leuk het was en dat dit tornooi als voorbeeld mag dienen voor de
waterpolo in België. Het respect en de vriendschap tussen de verschillende ploegen waren groot.
Het was een meer dan geslaagd evenement. Voor herhaling vatbaar.
Kalenderzitting
Vrijdag 19/09 om 19u30 zal in de vergaderzaal van het zwembed “Ter Borcht Meulebeke” de
kalenderzitting voor het zwemmen plaats vinden.
Tot op heden zijn er nog maar 50% van de clubs die gereageerd hebben.
Het PB WVL zal als standpunt innemen dat wanneer twee wedstrijden samenvallen op dezelfde dag,
ze dit niet zullen verbieden, maar de clubs aanmoedigen om dit niet te doen.
Het voorstel van het PB WVL stelt voor om de voorprogramma’s maar twee maal per jaar (okt. en
april) af te geven. Er zal aan Freddy gevraagd worden wat hij er van denkt.
De avond zelf zal als volgt verlopen:
- Bart zal aan de hand van een power Point presentatie de kalender voorstellen. (Marianne
zorgt voor een beamer)
- Interclub wedstrijden aanduiden aan de geïnteresseerde organiserende club.
- Aan de clubs vragen wanneer ze het liefst het PK 800/1500m gepland zien op de kalender.
Na afloop zal iedereen een drankbonnetje krijgen om nog iets te kunnen nuttigen in de cafetaria van
het zwembad.
Info avond lactaattesten

Mariane heeft een brief gestuurd naar Jan Olbrecht, maar ze heeft nog geen antwoord gekregen. Ze
zal nu nog eens contact opnemen met Jan. De aanhouder wint.
Driekamp 12/10
Provincie OVL vraagt een Topswim bestand om de inschrijvingen te kunnen doen. Els zal een CSV-file
naar Jan doorsturen om die dan vervolgens naar OVL door te sturen.
De selecties zullen door Wim doorgestuurd worden naar de betrokken clubs. Afmeldingen ten laatste
26/09. Bij deze brief zal er ook een vraag gesteld worden naar afgevaardigde/trainers/officials om op
die namiddag te fungeren in een officiële functie.
De uitnodigingen naar OVL en Zeeland werden reeds opgestuurd door Wim.
Het PB opteert om de receptie s’ middags te houden ipv na de wedstrijd. De verschillende
delegaties/officials/afgevaardigden/trainers zullen ontvangen worden vanaf 12u.
De catering zal bestaan uit: gewoon bier, witte wijn, rode wijn, fruitsap, broodjes en charcuterie
Na de wedstrijd voor zien we voor elke delegatie 20 drankbonnetjes. Pascal zorgt voor de bonnetjes.
In de pauze zorgt Danny er voor dat alle officials hun officialboekje terugkrijgen met een
drankbonnetje.
Wanneer er juryvergadering gepland wordt net voor de wedstrijd, zal er een percolator aanwezig
moeten zijn in de vergaderzaal. Wim zal de vraag stellen aan de uitbater van de cafetaria om zo’n
percolator ter beschikking te kunnen te stellen.
Tijdens de pauze kunnen de officials iets gaan drinken in de vergaderzaal.
Het zwembad zal klaargezet worden door de redders.
De kassa wordt bemand door Marian en Annie (ma Wim). Pascal zorgt voor een kassa.
De toegangsprijzen zijn vanaf 12jaar 4€ ; onder de 12jaar en boven de 55j 3€. Een programma zal 1€
kosten.
In het totaal zullen er 100 programma’s (10 delegatie; 30 officials; 50 publiek) moeten gemaakt
worden. Bart zal hiervoor zorgen. Hij brengt ook een extra laptop en printpapier mee.
Danny zal zorgen voor de ontvangst van de officials
Bart zal zorgen voor de ontvangst van de delegaties
Pascal zal aan Dirk Calus vragen om als speaker Fungeren die dag.
Greet zal in het jurysecretariaat bijzitten voor oa de puntentelling.
Wim zorgt voor de medailles en de prijsuitreiking.
De aanmaak van de startkaarten zal gebeuren door Els en Bart zal ze afdrukken. De ophaling van de
startkaarten tijdens de wedstrijd zal gebeuren door Els. Danny zal haar de mapjes bezorgen om de
startkaarten in te stoppen.
Elke Provincie brengt zijn eigen vlag mee naar de wedstrijd.
Er zullen 200 T-shirts besteld moeten worden. Wim zal eerst de stok bekijken en dan pas bij bestellen.
Voor de bestuursleden zullen we vragen aan Frank Bulcaen of hij polo’s heeft van de provincie om aan
te doen. Bart, Danny,Marian,Wim en Pascal maat XL en Greet,Els
Wim zal het volgend aantal mediales bestellen: 64 goud aflossing, 32 goud individueel, 32 zilver en 32
brons.
Wim zal vragen aan Frank Bulcaen of hij geen beker wil sponsoren.
Het PB WVL zal om 11u30 aanwezig zijn.
PK Lange Afstand 7/12
Zal besproken worden na de kalenderzitting van vrijdag 19/09.
PKA 25 – 26/10
Zal besproken worden na de kalenderzitting van vrijdag 19/09.
Interdistrikt
Tot op heden hebben wij nog niets ontvangen van deze wedstrijd. Wim zal Agnes contacteren en de
vraag stellen of deze wedstrijd doorgaat

Interprovinciaal Beraad:

Daar er een aantal van de provincies afgezegd hebben, zal er een nieuwe data moeten vastgelegd
worden. Wim zal een rondvraag doen naar alle Provincies met de data die voor hen het beste
passen. Uit de volgende data gaan we ze laten kiezen: 29/11; 6/12 of 13/12.
Varia
-

Pascal vraagt als hij een kopieermachine mag aankopen. Dit zou volgens hem kostend
besparend zijn. Hij zal eerst de prijs moeten bekijken of vergelijken.
Roger Deboyser is terug van weggeweest.
Contact met de verschillende sporttakken vergroten.
De lijst van de officials nog laten controleren door Greet qua bijscholingen.
Danny zal een brief opmaken gericht aan alle officials in West-Vlaanderen om hen te
bedanken en hen uit te nodigen op de eerste wedstrijd na de kerstvakantie.
Aan Jan vragen om persoonlijke email’s aan te maken voor elk bestuurslid

Volgende vergadering:
Donderdag 6 november 2008 om 19u30 in de vergaderzaal van het stedelijk zwembad “Ter Borcht
Meulebeke”

