VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF NR : 01/2010
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PROVo WEST-VlAANDEREN

I DEEL 1- VASTE RUBRIEKEN
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23 januari 2010
WAREGEM
DEWULF Bart, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, DEWITIE Greet, ALLEGAERT Els,
LAMBERTIJN Marian
Nihil
VAN HECKE Wim
BUGGENHOUT Ronnv, CALUS Dirk
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Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De vergadering wordt geopend om 09.30 uur
Opname aanwezig heden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering. dd. 12 november 09 te HEULE werd onmiddellijk na de vergadering goed9..ekeurd en overgemaakt aan de VZF.
Financieel verslag
De penningmeester geeft een overzicht van de saldo's en van de belangrijkste transacties op de rekeningen: hij overloopt in detail de inkomsten
en uitgaven van de afgelopen periode. Hij schetst de te verwachten inkomsten en uitgaven voor de komende periode.
Briefwisseling
De secretaris-ondervoorzitter verwijst naar de website www.zwemfed.be voor wat de reguliere communicatie betreft tussen de KBZB, VZF,
provinciale besturen en clubs.
De VOlgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen KBZB VZF en provinciale besturen enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds
werden apart vermeld en besproken:
a. Brief aan VZF dd. 12/11/09: positief advies erkenning GOLD
b. Via website VZF dd. 25/11/09: nieuw Huishoudelijk Reglement VZF dat onmiddellijk van toepassing wordt
c. Brief van VZF dd. 23/11/09 : voorlopige aanvaarding GOLD (bevestiging op volgende AV VZF)
d. Mail van PB LlM dd. 22/12/09: notulen IPB van 19/12/09 te LUMMEN
e. Brief van VZF dd. 11/01/10: ethisch verantwoord sporten (EVS) -gedragsregels en campagne met maandthema's
f. Brief van VZF dd. 11/01/10: uttnodiging tot AV 20/03/10 in DE PINTE + dagorde
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken:
a. Mail aan betrokken clubs dd. 15/11/09 : indienen sportieve cv's voor weerhouden kandidaten W-VL sportprijzen 2009
b. Mail aan alle clubs die zwemmen, open water en masterszwemmen aanbieden dd. 04/12/09 : vraag naar kandidaturen voor mandaten VSB
open water en masters
c. Mail aan alle W-VL clubs dd. 04/12/09 : nasturen documenten in pdf-versie m.b.!. PJ (bericht van aanwezigheid, kandidaturen PB, dagorde)
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Omschrijving
d. Mail aan alle W-VL clubs dd 14/12/09: opleiding kal'ldidaat-officials en examens TAK 2010
e. Mail aan alle W-VL clubs dd 02101/10 : herinnering voor inschrijving officials voor nieuwjaarsreceptie
f. Brief van Olumpia Kortrijk: overmaken resultaten Flanders Synchro Open en vraag tot betaling van de beloofde trofee

Actie

Diverse briefwisseling
a. Brief aan Deputatie Prov W-VL dd. 13/11109: melding lnterdistrict niet in W-VL en bijgevolg toegestane subsidie € 250,00 zonder onderwerp
b. Dossier aan Sportdienst Provo WcVL dd.20/11/09 : overmaken dossier m.b.t. erkenning_als provinciale federatie en lidmaatschap provinciale
sportraad W-VL
c. Briefvan LlEGE MOSAN dd. 19/11/09: vraag tot deelname aan Challenge Jules George op 07 maart 10te SERAING (zie Deel 111 serie 2)
d. Brief aan LlEGE MOSAN dd. 30/11/09 : niet-deelname W-VL aan Challenge Jules George bevestigd
e. Mail aan Sportdienst Provo W-VL dd. 19/11/09: voordracht kandidaturen W-VL sportprijzen 2009 (excl. Synchro)
f. Brief van Sportdienst Provo W-VL dd. 10/12109 : volgende laureaten werden geselecteerd voor de W-VL sportprijzen 2009: minder bekende
sporter, Brian Ryckeman ; sporter met handicap, Sven Decaesstecker; beloftevolle jongere, Matthias De Geeter, sportploeg, JqK Waterpolo:
De uitreiking van de sportprijzen zal doorgaan op 24/02/1 0 te Roeselare
g. Brief van Doe aan Sport W-VL dd'. 25/01/10: principiêle inschrijving DAS-beurs
h. Mail vam Koenraad Adams (DZVl Lv.m.selectietijden Driekamp: de mail werd besproken en de voorzitter zal het antwoord formuleren

6

Homologatie provinciale records
De volgende provinciale records worden aan de bestuurders voorgelegd en bekrachtigd:
- 100 VS, VANLUCHENE Emmanuel UZKZ, 25 m, Wachtebeke, 14/11/2009,4931
- 200 SS, COREELMAN Jonas UZKZ, 25 m, Wachtebeke, 14/11/2009, 2 13 77
- 100 WS, VANLUCHENE Emmanuel UZKZ, 25 m, Wachtebeke, 14/1112009, 5557
- 200 WS, VANLUCHENE Emmanuel UZKZ, 25 m, Wachtebeke, 15/1112009,20353
400 WS, MATTELAER Mathieu UZKZ, 25 m, Wachtebeke, 14/11/2009, 42447
- 50 SS, GEVAERT Gaefle BZK, 25 m, Wachtebeke, 07/11/2009, 3534
50 SS, GEVAERT GaelIe BZK, 25 m, Wachtebeke, 15/11/2009, 34 72
- 50 RS, MANKIYAN Elise BZK, 25 m, Wachtebeke, ~:4/1112009, 31 34
- 50 RS, MANKIYAN Margot BZK, 25 m, Wachtebeke, 08/11/09, 33 19
400 WS, DECONINCK Laura UZKZ, 25 m, Wachtebeke, 15/11/2009, 4 53 76
- 4 x 200 VS, UZKZ, 25 m, Laken, 27/1212009, 74785
- 4 x 100 WS, UZKZ, 25 m, Laken, 27/1212009, 3 49 25
- 50 VLS, VANLUCHENE Emmanuel, GOLD, 50 m, Antwerpen, 16/01/2010,2512
Proficiat aan de hogergenoemde zwemmers, zwemsters en aflossingsploegen!
De lijst dd. 31 december 2009 werd gepubliceerd OP de website.
Website
Aantal hits: +/- 22000
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toes.tandlhoeveelheid van het patrimonium in ,haar bezit. Er wordt beslist tevens een overdrachtsformulier
te laten ondertekenen door aJle bestuursleden die materiaal in permanent gebruik hebben (laptop, usb-stick, printer, software ... ).
Alle bestuursleden zullen aan Marian doormailen welke items in hun bezit ziin, zodat overdrachtsformulieren kunnenworden oQgemaakt...
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DEEL 11- FOllOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (12 november 091eHEUlE)
Serie

1

2

3

4

5

6

.._ ...._ . -

Omschrijving
Huldiging W-VL officials 23/01/10 te WAREGEM
Vandaag 23 januari 2010 worden de W-VL officials gehuldigd tijdens een nieuwjaarsreceptie in DE TREFFER, hier in
WAREGEM. 55 officials hebben zich hiervoor ingeschreven.
De voorzitter overloopt de toespraak die hij naar aanleiding hiervan zal geven.
Interclub Henri Lecluyse 2010
Het programma en het aangepaste wedstrijdreglement werden op de website geplaatst.
Greet licht de bestuurders in over het individueel - en clubklassement van de Interclub Lecluyse 2009.
Prijzen
Welke prijzen: prijzen in natura (Speedo) en waardebonnen van 7, 13 en 20 Eur (TIGRIS)
Wie verzamelt/koopt aan: Bart
Uitreiking tijdens 4de dag IC LECLUYSE, 28/02/10 te TIELT
Geschenk voor losse medewerkers
De geschenken werden door Danny aangekocht en zullen vandaag tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de W-VL officials aan
Jan en Alain worden overhandigd.
Interprovinciaal Beraad (IPB) 2009
Danny heeft dd. 14/11/09 per mail ons standpunt meegedeeld aan het PB LlM, aan de andere PB en aan de VZF. VL-BR
heeft hierop gereageerd en gaf te kennen ons standpunt te delen. Op 30/11/09 ontving Danny een mail van PB LlM dat het
IPB alsnog zou worden ingericht op 19/12/09 te LUMMEN. Danny heeft hieraan deelgenomen.
De notulen werden aan alle bestuurders doorgemailed op 22/12/09.
Jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) VZF 2010
Dit jaar wordt de AV VZF georganiseerd op zaterdagvoormiddag 20/03/10 in het ·Ontmoetingscentrum POLDERBOS",
Polderbos 20, 9820 DE PINTE (OOST-VLAANDEREN).
Danny heeft de uitnodiging en de dagorde ontvangen op 11/01/10.
Deelnemers: Danny of Els
Provinciale Jaarvergadering (PJ) PB W-VL - 27/02110 te WAREGEM
De PJ is samengesteld uit één afgevaardigde volmachtdrager van elke definitief erkende aangesloten club bij de VZF die haar
zetel heeft in de provincie W-VL. Voor onze provincie zijn dit dus: 8YK, 8ZK, BZV, COAST, DMI, DZV, IKZ, IZV, KORF, KZK,
MZK, NZV, OK, ROSC, RYSC, RZV, TZK, TZT, UZKZ, VZV, WNB, WZC, Z8, ZT8, ZTZ, KVO, SKF, WPK, WPw.
Vertegenwoordiging via volmacht is niet toegelaten. Bij afwezigheid wordt de voorziene bijdrage van € 40,00 geïnd.
De secr.-gen. VZF, alle provinciale afgevaardigden in de Rv8 en in de diverse sportbesturen, WPCN en GOLD werden
eveneens uitgenodigd (zonder stemrecht).
Danny legt de stembrieven per club voor aan de bestuurders ter goedkeuring.
Acties:
Vastleggen zaal, ontvangst, drankje achteraf : Els
Registratie aanwezigheden : Els en Marian
Voorbereiden presentati!) : Ba_rt
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Op te volgen
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De rekeningnazichters zullen hun verplaatsingskosten naar WAREGEM op 23/01110 terugbetaald krijgen.
Danny stelt de vraag of alle huidige bestuursleden hun mandaat wensen te verlengen. Bart zal met Wim (afwezig op de
vergadering) telefonisch contact opnemen om hem de vraag te stellen. Actueel zijn twee nieuwe kandidaturen voor
provinciale mandaten binnengekomen.
De VZF zal aansluitend een SPLASH-informatieverÇ!aderinÇ! Qeven aan alle aanweziae clubs.
Aankoop set (10 stuks) tussenafslandsborden 800-1500 meter VS
Danny legt een offerte voor van de firma VARfTECH. De bestuurders verklaren zich akkoord met de aankoop van 10 stuks
tussenafstandsborden voor de totale priis van 10 x 44,73 excl btw.
Nieuwjaarswensen aan W-Vl clubs, officials en zwemmers
Het voltallig PB wenst alle clubs, officials, zwemmers en medewerkers hetaller~s~vgQr:2g~0.
- -- - - - -------
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I DEEL 111 - NIEUWE AGENDAPUNTEN
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Omschrijving
Zilveren Zwaantjes
B-tijden zijn al jaren niet meer aangepast Greet zal tijdens de volgende vergadering een ontwerp voorstellen van
aangepaste tijden. Wanneer een zwemmer de vooropgestelde limiet heeft gezwommen, zal de club deze prestatie kunnen
belonen met een Zilveren Zwaantje (aankoopprijs 4,00 Eur/zwaanlje). De nieuwe limiettijden en de te volgen procedure voor
de aankoop van zilveren zwaanties zullen door Greet per mail aan de clubs worden meeQedeeld.
Challenge Jules George (lIEGE MOSAN)
Het PB heeft beslist zich niet te engageren voor deelname aan deze Challenge 400 m Vrije Slag. Danny heeft na raadpleging
van de bestuursleden hierover op 30/11/09 per brief antwoord: geleverd aan de inrichtende club LlEGE MOSAN.
Factuur training, waterpolo BRUGGE
De penningmeester ontving een te betalen factuur voor een waterpolotraining die werd gehouden op 31 oktober 09 en
waarvan het PB vooraf geel'1 akkoord kon geven wegens hierover niet ingelicht De factuur werd betaald, maar duidelijke
afspraken moeten worden Ç!emaakt met de zwembadbeheerder en de verantwoordelijke waterpolo.
Deelname leden VSB: aan vergaderingen PB
Bart werd telefonisch gecontacteerd door de heer Robert VAN HECKE me! de vraag of naar analogie met de voorzitter van
het VSB Zwemmen, ook leden van de andere VSB's zouden kunnen uitgenodigd worden op de vergaderingen van het PB.
Actueel nodigen we inderdaad de heer Ronny BUGGENHOUT uit als voorzitter van het VSB Zwemmen en de heer Dirk
CALUS als lid van de Raad van Bestuur VZF. Wanneer we alle W-VL leden van alle VSB's zouden uitnodigen, dreigt onze
vergadering PB vast te lopen in persoonlijke visies, commentaren en vergelijkingen met andere disciplines enz... We willen de
efficiêntie en de slagkracht van het huidige bestuur niet onnodig hypotheceren.
Alle W-VL leden van de VSB's VZF worden uit hoofde van hun functie al: uitgenodigd op de Provinciale Jaarvergadering.
Wanneer een W-VL lid van een ander VSB het nodigt acht binnen een vergadering van het PB iets te komen vragen of toe te
lichten, kan dit perfect. Zo heeft de heer Robert VAN HECKE als lid van het VSB waterpolo reeds een forum gekregen in
onze vergadering van juni 09.
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Evaluatie Wim
Dit agendapunt werd in besloten vergadering besproken.
Terugbetaling lactaattesten 2009
De clubs krijgen terugbetaling op basis van twee facturen a rato van 5 Eur/zwemmer. De clubs worden verzocht kopies van
de facturen over te maken aan de penningmeester voor 31 maart 10.
Swimgate
Via de bijdragen- en boetentabel VZF werden de clubs ervan ingelicht dat voor de lancering van SWIMGATE per club een
eenmalige vaste tussenkomst van 100,00 Eur worden aangerekend en een kost van 5,00 Eur/vergunninghouder.
Het PB beslist het vast recht voor rekeninÇ! te nemen.
Doe aan Sport-beurs
Op donderdag 24 juni (2 sessies), op vrijdagvoomniddag 25 juni (1 sessie) en maandag 28 juni 2010 (2 sessies) gaat de DASbeurs door in de hallen van KORTRIJK Xpo. Er wordt gevraagd de principiële inschrijving zo snel mogelijk over te maken,
zodat een voorschot van 100,00 kan gestort worden om de eerste kosten te dekken.
Contact opnemen met Willy Valcke : Bart
Principieel akkoord invullen en terugsturen: Danny
Opvolging storting voorschot en betaling kosten: Pascal
Sportieve coördinatie: Bart
Zwemmen voor andersvaliden
Op 5 september 10 organiseert Huize Rozenwingerd in samenwerking met de stad Koksijde een zwemwedstrijd voor
mindervalide zwemmers en zwemsters. De wedstrijd gaat door in het zwembad De Hoge Blekker (4 banen) en vangt aan om
13.00 uur. Op 27 februari 10 organiseert Roeselare een gelijkaardige wedstrijd. Beide inrichters zijn op zoek naar erkende
officials (KR, ST, TAK). De W-VL kamprechters en de officials zullen worden gesensibiliseerd om zich ook in dit circuit te
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Voorstel nieuw (Olympisch) programma Provinciale Kampioenschappen 2010
Het voorstel van programma 2010 wordt besproken en aanvaard. Om de aflossingen aantrekkelijker te maken, zullen deze
wedstrijden gratis zijn.
Het PB beslist tot de dringende aankoop van: pc (desktop) voor de penningmeester waarop het boekhoudkundig
programma zal gerund worden.
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[DEEL IV .... AGE.NDA & TAFELRONDE
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Omschrijving
27/02/10 : Provinciale JaarvergaderinÇ! PB W-VL (WAREGEM)
20/03/10 : Algemene Vergadering VZF (DE PINTE)
Tafelronde
1. Aansluitend aan deze vergadering zullen de W-VL kamprechters hun jaarlijkse vergadering houden
2. Vorige week was er kalendervergadering : de kalender wordt vanaf dit jaar in "schooljaren" ingevuld. We zullen de
kalendervei"gadering dus in het voodaar moeten houden (aeril-mei). Het volledige verslag van deze zitting zal tijdens de
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vOlgende vergadering worden besproken.
3. Danny vraagt het OlylTlpiabad Brugg_e aan voor de PK in oktober 10. Bart doet het nodige voor het Ma~dalenabad Kortrijk.
De vergadering wordt gesloten om 1135 uur
4
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 09 maart 10
UUR: 20.00
PLAATS:
OOSTENDE
_._----_.----- ---
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Ondertekening door de bestuurders, WAREGEM 23/01/10
(Gelieve te ondertekenen boven de naam en functie)

Bart DEWULF
Voorzitter

g.aooy--\:JY'f'T-ERSPROT
/ ....Secretaris:ondervoorzitter

Marian LAMBERTIJN
Bestuurder
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Pascal BOURGOIS
Penningmeester

Els ALLEGAERT
Bestuurder
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