VERSLAG PROVINCIAAL BESTUUR WEST – VLAANDEREN
DONDERDAG 6 NOVEMBER 2008 TE MEULEBEKE
___________________________________
Aanwezig: Pascal Bourgois, Greet dewitte, Danny Uytersprot, Els Allegaert, Marianne Lambertijn,
Bart Dewulf, Dirk Calus, Ronny Buggenhout en Wim Van Hecke
Verontschuldigd: nihil
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering (09/09/’08) werd goedgekeurd.
Financieel verslag
-

-

Pascal heeft de balans terug van de rekening. Alle facturen werden betaald door de clubs en
instellingen die nog open stonden.
Ontvangen van subsidies van de Provincie West Vlaanderen voor de DAS beurs
Lactaattesten 2007 werden aan de clubs betaald.
Subsidies van de Provincie worden opgevolgd door Bart en Wim. Lieve Van Severen is de
contactpersoon.
Eindafrekening moet worden opgemaakt worden voor de clubs. Oa Interclub.
De aanrekening van de openwater wedstrijden zal niet gebeuren door de provincie maar door
de VZF indien dit zo gebeurd. Pascal vraagt dit na. Aanrekeningen van wedstrijden in het jaar
2007 en vroeger worden niet terug betaald, daar het financieel jaarverslag werd goedgekeurd
op de algemene vergadering van de provincie.
Bijdrage en boetes tabel provincie West Vlaanderen worden opgevraagd door Dirk om tegen
de volgende algemene vergadering een nieuwe op te maken en te laten goed keuren.

Briefwisseling
Ontvangen clubs:
-

Bedankingsbrief van Liege Natation ivm selectie Yoris Grandjean voor de OS
Bedankingsmail van Laura Deconinck ivm selectie EJK
Bedankingsmail van Tom Vangeneugden ivm selectie OS

Ontvangen federaties:
-

Verslag RVB VZF 20/08/08
Verslag VOC VZF 17/09/08
Verslag VSB Waterpolo VZF 22/09/08
Aanpassing huishoudelijk reglement VZF: medisch verantwoord sporten en Vlaamse
antidopingregelgeving
Kalender Splash wedstrijden 2008 – 2009
Voorlopige kalender Open Water 2009
Zwemkalender Oost Vlaanderen 2009
Zwemkalender Vlaams Brabant 2009
Trainingsstage Sierra Nevada 16/10 – 06/11
Trainingsstage Wachtebeke 26/10 – 01/11
Oproep kandidaat Centrale Scheidsrechterscommissie waterpolo KBZB

Evaluatie Driekamp
a) Organisatie
-

Organisatie is in zijn totaal vlot verlopen.
De vlag van de provincie ontbreekt. Bart zal dit navragen bij de vroegere secretaris van de
provincie.

-

Er was een minimum aan officials aanwezig. Dit zal nagekeken worden of het in de
toekomst nog nodig is om een voltallig korps officials bij elektronische tijdsopname te
hebben.

b) Financieel
Er is een probleem met de afrekening van de catering en de consumpties van de cafetaria. Er
zal een formele brief opgesteld worden met de vraag voor meer duidelijkheid. Pascal stelt de
brief op en Bart tekent mee als voorzitter. Een kopie zal doorgestuurd worden naar Jacques
Van Gele (Directeur van het zwembad).
Evaluatie PK Zwemmen
a) Organisatie
-

Zone voor de zwemrechters voorzien.
Het beheer van vestiaire zal moeten aangepast worden. Personeelslid van het bad kost
veel geld. Dat wordt meegenomen naar volgend jaar.
De organisatie op zich is zeer vlot verlopen.
Armbandjes voorzien voor de trainers en afgevaardigde in de enveloppe van de club.
Uitslag uihangen voor publiek. Is de 2de dag opgelost.
Extra Redder + hulpverlener voorzien bij het inzwemmen en in de pauze

b) Financieel
Naar de toekomst toe zal er een contract opgemaakt worden tussen beide partijen.
Interprovinciaal Beraad 29/11 : organisatie en agenda
Timing:
09u30
10u00
10u30
12u30
13u00
14u00
16u00

aanwezig voor alle leden PB WVL
– 10u30 : ontvangst deelnemers
– 12u30 : vergadering
– 13u00 : aperitief
– 14u00 : lunch
– 16u00 : Bezoek Bakkerijmuseum
einde van de dag

Middagmaal 25 euro (aperitief, lunch en drank) per deelnemer.
Agenda punten worden besproken. De afwerking van de agenda wordt door Danny gemaakt en ter
goedkeuring doorgestuurd naar alle leden van het PB.
PK lange afstand 7/12: organisatie
-

Zwembad is gereserveerd door Bart.
Zwembad wordt klaar gezet door leden van KZK Kortrijk.
De geluidsinstallatie is aangevraagd door Bart
Er zal geen toegang gevraagd worden.
Het programma zal op de site geplaatst worden.
Enkele programma’s (50tal) worden gemaakt voor oa de officials.
Medailles worden verzorgt door Wim.
Keerpuntkaarten zullen door Wim meegebracht worden.
Er zal gewerkt worden met bonnetjes voor de cafetaria. Pascal zorgt hier voor. 0,50
euro/bonnetjes.
Els zorgt voor de startkaarten en programma. Bart zal deze dan uitprinten.
Wim zal een mailing sturen naar de clubs (+ leesbevestiging) ivm deelname 11 jarige aan
de PK lange afstand met de volgende aanpassing:
De inschrijvingsvoorwaarden VZF voor de Vlaamse Jeugdkampioenschappen (VJK)
2009 stellen dat zwemmers/zwemsters geboortejaar 1997 een 800m vrije slag moeten

-

hebben gezwommen op wedstrijd. Het Provinciaal Bestuur W-VL wil zoveel mogelijk
potentiële West-Vlaamse atleetjes geboortejaar 1997 de mogelijkheid bieden aan de start
van het VJK te verschijnen. De beperkende maatregel betreffende de inschrijving van
vijf deelnemers zonder limiettijd voor de wedstrijd Provinciale Kampioenschappen Lange
Afstand 800-1500m te KORTRIJK op 07 december 08 wordt dan ook geschrapt. Deze
beperking is dus NIET van toepassing voor zwemmers/zwemsters geboortejaar 1997. Om
te vermijden dat de wedstrijdduur onnodig overschreden wordt, moeten de trainers en
coaches erop toezien enkel potentiële VJK-deelnemers die al de voorgestelde limiet op
training hebben gezwommen, voor de wedstrijd in te schrijven.
In de enveloppe van de clubs zal de richtlijnen ivm voorprogramma en nieuwjaarswensen
bij gestoken worden.

Provinciale records: homologatie
HEREN
11 en 12-jarigen
50 m vlinderslag
0.32.47

DEWULF Gillian KZK

25 m

Waregem

20/09/2008

VANLUCHENE Emmanuel ZTB

25 m

Waregem

20/09/2008

VANLUCHENE Emmanuel ZTB

50 m

Antwerpen

11/01/2008

DE GEETER Matthias BZK

25 m

Zwevegem

17/05/2008

DE GEETER Matthias BZK

25 m

Zwevegem

17/05/2008

LUST Lotte KZK

25 m

Comines

19/10/2008

LUST Lotte KZK

25 m

Veurne

02/11/2008

15 en 16-jarigen
100 m vlinderslag
1.02.74

DE SAEDELEER Jodie ROSC

25 m

Zwevegem

17/05/2008

17 en 18-jarigen
200 m vrije slag
2.03.84

DE MARE Annelies UZKZ

25 m

Ettelbrück (LU) 19/04/2008

15 en 16-jarigen
50 m vrije slag
0.24.26
50 m vlinderslag
0.26.42
17 en 18-jarigen
50 m vrije slag
0.23.89
100 m vrije slag
0.51.91
DAMES
11 en 12-jarigen
200 m vrije slag
2.16.56
100 m wisselslag
1.12.59

Richtlijnen ivm wijzigingen voorprogramma
BZK vraagt om nog een 400m voor de 10 jarige toe te voegen aan hun wedstrijd. Het PB beslist deze
aanpassing te aanvaarden. Vanaf 2009 zal een nieuw voorprogramma moeten aangevraagd worden
met nodige kost die er aan verbonden is.
Nieuwe richtlijnen hier over zie bijlage. Deze zijn van toepassing vanaf 2009 en goedgekeurd.
Communicatie en afspraken naar de clubs
Volgende afspraken zullen gemaakt worden naar de clubs ivm het zwemmen:
-

Aanvraag zilver zwaantje bij Greet.
Opsturen van wedstrijdinformatie (programma, uitslag, kamprechterverslag) naar Greet.

-

Inschrijvingen PK wedstrijden bij Els.
Homologatieformulieren en aanvraag Provinciaal Record naar Danny.
Goedkeuring voorprogramma’s zwemwedstrijden naar Freddy.
Algemene briefwisseling naar Wim.
Financiële vragen van de club uit naar Pascal.
Vragen ivm opleiding officials bij Freddy.
Richtlijnen ivm zwemwedstrijden voor de Provincie, VZF en KBZB bij Danny. Danny zal
hier een duidelijk overzicht over maken voor de clubs.
Communicatie naar de club toe gebeurd volgens functie.

Info avond lactaattesten (stand van zaken)
Marianne heeft contact gehad met Jan Olbrecht. Hij vraagt 3 dagen voor te stellen in het voorjaar. Hij
zal dan één dag er uit kiezen.
Hij stelt voor de trainers, secretaris en voorzitter van de clubs uit te nodigen.
Onze bedoeling van uit het PB is de ouders dichter bij het gebeuren te stellen.
Marianne zal Jan nog eens contacteren om dit voor te leggen. De data de we voorstellen is zaterdag
21/02 (samen met algemene vergadering van het PB)
Interprovinciaal tornooi waterpolo 11/11
Op zondag 2/11 is de selectietraining doorgegaan. Slechts twee clubs waren aanwezig nl. KZK en BZK.
De training werd geleid door Bert Defreyne en Joeri Gevaert.
Pascal maakt een onkosten nota op voor deze 2 trainers voor 2/11 en hun verplaatsing naar de
wedstrijd op 11/11.
Deze wedstrijd gaat door in Wachtebeke. Start om 10u.
Een verslag van dit alles wordt opgemaakt door Robert Van Hecke secretaris VSB Waterpolo.
Naar de toekomst toe zal deze formule van selectietraining bekeken worden.
Website
Jan verwittigen dat alle functiebeschrijvingen van de verschillende bestuursleden moeten nagekeken
worden + hun contactgegevens. Bart zal hem dit vragen.
Interclub Henri Lecluyse organisatie 2009: kalender en reglementen
Alles ligt vast. Naar 2010 toe zal het wedstrijdprogramma bekeken worden. Greet zal een voorstel
doen.
Nieuwjaarsreceptie / huldiging officials januari 2009
Alle officials van West Vlaanderen worden uitgenodigd op een receptie ter bedanking voor hun werk
van het voorbije jaar. Dit gaat door op zaterdag 18 januari 2009 om 12u30 in de cafetaria van het
Stedelijk zwembad te Waregem. Alle clubsecretarissen werden reeds op de hoogte gesteld hier van
per brief. Danny zal de inschrijvingen opvolgen.
De catering zal verzorgd worden door de uitbaters van de cafetaria van het zwembad. Els vraagt een
prijs op per persoon bij de baas van het cafetaria.
Varia
-

Oproep Jury BK 25mbad 15 en 16/11: Ronny weet te vertellen dat er ondertussen zeer
veel officials gereageerd hebben.
Overlijden broer Pascal De Saedeleer MZK/ Christiane De Meester. Danny zal in naam van
het PB een kaartje sturen met onze rouwbetuiging er op.
Nieuwe mailadressen van de leden van het PB zijn al operationeel. Deze zullen door alle
leden ven het PB uitgeprobeerd worden.

Volgende vergadering:
Zaterdag 17 januari 2009 om 10U in de vergaderzaal van het Stedelijk zwembad in Waregem.

