VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST -VLAANDEREN VZF NR : 0212010
Datum:
Plaats:
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K8.Z8.Maamse Zwemfederatie

PROVo V\EST-VUIANDEREN

1DEEL 1- VASTE RUBRIEKEN
Serie
1

2
3
4
5

Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitoenodiod :

08 februari 2010
TIELT
DEWULF Bart, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, DEWITIE Greet, ALLEGAERT Els,
LAMBERTIJN Marian
VAN HECKE Wim, CALLUS Dirk
Nihil
BUGGENHOUT Ronn
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Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De vergadering wordt geopend om 20.00 uur.
De voorzitter wijst op het dringend karakter van deze vergadering, omdat twee punten op de agenda een beslissing vereisen vóór de geplande
vergadering. van 09 maart 10 te OOSTENDE.
Opname aanwezig heden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 23 januari 10 te WAREGEM werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan de VZF.
Financieel verslag
Niet behandeld.
Briefwisseling
De secretaris-ondervoorzitter verwijst naar de website www.zwemfed.be voor wat de reguliere comm unicatie betreft tussen de KBZB, VZF,
provinciale besturen en clubs.
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Actie
Bart
Pascal
Allen
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Pascal

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. Mail van VZF dd. 08/01/10: invullen kalender 2010-2011 (zie Deel 111- Serie 1)
b. Mededeling penningmeester dd. 07/01/10: opportuniteit organisatie BJK 23-24-25 juli 10 in BRUGGE (zie Deel 111- Serie 3)
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 alle clubs dd. 24/01/10 : indienen tussenkomst lactaattesten 2009
b. Mail aan alle clubs dd. 24/01/10 : meedelen datum prijsuitreiking Henri Lecluyse 2009 (28/02/10 te TIELT)
Diverse briefwisseling
a. Mail aan Sportdienst Provo W-VL dd. 24/01/10: vraag om inlichtingen betreffende gala W-VL sportprijzen te Roeselare
b. Brief aan Sportdienst Provo W-VL dd. 27/01/10: overmaken principeverklaring DAS-beurs XPo KORTRIJK
C. Mail van Wim VAN HECKE dd. 25/01/10: neemt ontslag als bestuurder om persoonlijke reden
d. Mail aan alle W-VL gemandateerden binnen de VSB's VZF dd. 08/01/10 : vraag om inputs voor de PJ betreffende waterpolo, synchro, open
water en masters
e. Nota's Sportdienst Provo W-VL dd. 01/02/10: indienen aanvraQen provinciale subsidies 2010 (aankoop pUblicitaire return evenementen 2010)
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Omschrijving

Serie

6
7

8

Homologatie provinciale records
NIHIL
Website
Niet behandeld
Opvolging patrimonium
Niet behandeld

Actie

I

Danny
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Danny
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Iedereen
Marian
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[DEEl il=-FOL[OW=UP VAN VORIGE VERGADERING (23 januari te WAREGEM)
Niet behandeld -vooruit geschoven naar de vergadering van 09 maart 10 te OOSTENDE

I DEEL 111- NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

1

2

3

Omschrijving
Kalenderzitting 2010-2011
De kalender wordt vanaf dit jaar in "schooljaren" ingevuld. Er wordt beslist een kalendervergadering te houden op 30/03/10 te
MEULEBEKE om 20.00 uur, Enkel clubs die competitiezwemmers hebben en/of die een wedstrijd wensen te organiseren,
worden uitgenodigd op de kalendervergadering. Voor de afwezige clubs zal een kost van 40,00 Eur worden aangerekend (zie
kosten- en bijdragentabel).
Danny zal aan alle clubs de inputs vragen uiterlijk op 14 maart 10, rechtstreeks te versturen aan de sportsecretaris, CC aan de
secretaris. De data voor de Interclub Lecluyse worden tot december 2011 vastgelegd door het PB. De clubs die in de periode
januari 2011 - augustus 2011 een WOU wensen te organiseren, zullen hun voorkeurdata kenbaar maken. Let op : vooraf te
controleren met de lijst VZF 'Vlaamse competitiekalender zwemmen seizoen 2010-2011 ", De wedstrijden die op deze lijst
voorkomen, moeten niet meer worden aangevraagd.
De VZF zal aansluitend aan de kalenderzittinQ een uiteenzetlinQ Qeven over SWIMGATE.
Interclub Henri Lecluyse
Op vraag van diverse trainers werd het nieuwe principe van de A-zwemmers besproken. Het reglement Henri Lecluyse 2010
kan niet meer worden gewijzigd, er werden ondertussen al twee wedstrjden gezwommen. Ronny BUGGENHOUT meldt dat er
binnen de VZF wordt gewerkt aan een oplossing: de definitie van A-zwemmer wordt herbekenen.
Voorbereiding PK 2010
Danny heeft het Olympiazwembad te BRUGGE vastgelegd voor het weekend 30-31/10/10 (twee volledige dagen).
Bart heeft het Magdalenabad te KORTRIJK vastgelegd voor 03/10/10 (één volledige dag)
Els zal de voorprogramma's (VP) opstellen volgens het vernieuwd Olympisch programma en ter goedkeuring voorleggen aan de
provinciaal gemandateerde. De VP's zullen zo snel mogelijk aan de clubs worden overgemaakt en op de site geplaatst
Pascal zal de nodige schikkingen treffen met de uitbaters van de cafetaria.
Voorraad medailles vs. behoefte? Situatie te evalueren tegen volgende vergadering (actie Marian).
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Opportuniteit organisatie BJK te BRUGGE op 23-24-25 juli 2010
Tijdens de VJK te ANTWERPEN is bij enkele bestuursleden het idee ontstaan om als PB W-VL het BJK te organiseren te
BRUGGE op 23, 24 en 25 juli 2010. Het lastenboek dd. 17/11/09 werd aan iedereen doorgemaild en wordt tijdens de
vergadering grondig doorgenomen. Danny heeft los van de beslissing een optie genomen op het Olympiabad te BRUGGE. Dit
bad is gedurende de drie dagen beschikbaar aan de gangbare tarieven. De zwem bad uitbater wijst op de mogelijkheid om
alsnog een subsidie te bekomen.
Elementen PRO
a. Goed voor het imago van onze provincie, de stad BRUGGE, het PB W-VL ...
b. Reiskosten en logement eigen clubs NIHIL
c. Infrastructuur van het Olympiabad volstaat ruimschoots (één criterium contra)
Elementen CONTRA
a. Insteek van minimum € 11.000,00, bod zonder enig voorbehoud
b. Vrij laat om alle facetten van deze immense organisatie nog gedaan te krijgen op amper vier maanden tijd
c. BeSChikbaarheid leden PB en medewerkers W-VL clubs (aanloop naar BJK en BK)
d. Olympiabad heeft geen inzwem- en uitzwem bad
e. Sponsorbepalingen Primo, Speedo en Gia Cataro laten weinig ruimte voor eigen sponsors
f. Heel zware boeteclausule (€ 5000,00)
Beslissing
Het PB beslist unaniem om dit jaar de kandidatuur niet in te dienen.
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AGENDA & TAFELRONDE
Actie
Op te volgen
Afgesloten
Dannv
Greet, Marian

Omschrijving

Serie

1
2

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Omschrijving

Serie

20/03/10 : AlQemene VerQaderinQ VZF (DE PINTE)
30/03/10: Kalenderzitting om 20.00 uur (WAREGEMt- te bevestigen door Marian

Tafelronde
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 21.55 uur
4
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 09 maart 10
PLAATS:
OOSTENDE
Ondertekening door de bestuurders, TI ELT 08 februari 2010

3

UUR: 20.00 uur
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Marian
BERTIJN
Be$ty rder
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Pascal BOURGOIS
Penningmeester
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Els ALLEGAERT
Bestuurder
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