VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF
Datum:
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KSZS.Maamse Zv.emfederatie
PROV. WEST-VlAANDEREN

24 oktober 2009
BRUGGE
DEWULF Bart, UYTTERSPROT Danny, VAN HECKE Wim, BOURGOIS Pascal,
DEWITTE Greet, ALLEGAERT Els, LAMBERTIJN Marian
Nihil
Nihil
Nihil

I DEEL 1- VASTE RUBRIEKEN
Serie
1
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Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De verÇJaderinÇJ wordt ÇJeopend om 11.15 uur
Opname aanwezighedenl!ll.<>ndertekenen blad verplaatsingskosten _______ . ______________ ____ . ________ __ .. _
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I DEEL 11- FOllOW-UP VAN VORIG-EVERGADERING (08 september 09 te VEiJRNE)
Omschrijving

Serie
----

1

1
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Voorzien voor de verÇJaderinq PB van 12 november te HEULE

IDEEL 111 _ NIEUWE AGENDAPUNTE-N-Serie

Actie
OP te volllen I Afgesloten

n u

Omschrijving
Invullen van de functie van secretaris door Wim
Dit punt werd in besloten vergadering besproken.
De voorzitter leidde deze spoedvergadering in en schetste het probleem. Na Wim uitvoerig aan het woord te hebben gelaten
en nadat alle bestuurders de gelegenheid hadden gehad om hun standpunten duidelijk te maken, werd een vertrouwensstemming georganiseerd. De bestuursleden antwoordden mondeling op de volgende vragen:
1. Kan Wim binnen het PB W-VL verder functioneren als secretaris?
2. Kan Wim binnen het PB W-VL verder functioneren als bestuurder?
Besluit
Wim zal de taak van secretaris binnen het PB niet langer opnemen. Deze taak zal worden waargenomen door Danny, die dit
in cumul zal doen met zijn huidige functie als ondervoorzitter. Op zijn expliciete vraag zal Wim zich binnen het PB engageren
als lid-bestuurder en zich specifiek toeleggen op waterpolo en synchroonzwemmen. Na de standpunten te hebben gehoord,
zijn de andere bestuursleden bereid hem die opportuniteit te gunnen. Er zal een evaluatie gebeuren vóór de provinciale
jaarverÇJaderinÇJ in maart-april 2010.
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Actie
Op te volgen
Afgesloten
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Serie

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Omschrijving
Acties
1. De VZF zal worden ingelicht over deze bestuurswissel en zal worden gevraagd haar website cf. aan te passen.
2. Alle W-VL clubs, de andere provinciale besturen en distrikten, de provincie Zeeland (NL) en alle andere partners zullen
worden ingelicht over deze bestuurswissel.
3. De website PB W-VL zal worden aangepast en er zal een koppeling worden gemaakt, zodat de mails bestemd voor
"'"
h
.be bij Danny terecht komen.
4. Er zal een nieuw mailadres worden aangemaakt voor Wim in zijn nieuwe functie.
5. Het PV van deze spoedvergadering zal binnen de week aan de VZF worden overgemaakt en eveneens worden
gepubliceerd op de website ""M,
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Danny
Danny
Webmaster
Webmaster
Danny
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IDEECiy ..... ÄGENDÄ &TÄFElRONDE-------Serie

Actie
Afgesloten
Op te volgen
X

Omschrijving

Agenda
Voorzien voor de vergadering PB van 12 november te HEULE
Tafelronde
2
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 1210 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 12 november 2009
PLAATS: HEULE
1

X

X
UUR: 20.00 uur
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Pascal BOURGOIS
Penningmeester
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Els ALLEGAERT
Bestuurder
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Marian LAMBERTIJN
Bestuurder
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