VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF NR : 03/2010
Datum:
Plaats:
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KB.ZB.I\IIaamse Z"""mfederatie
PROVo WEST-VLAANDEREN

Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitaenodiad :

09 maart 2010
OOSTENDE
DEWULF Bart, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, ALLEGAERT Els, LAMBERTIJN Marian,
DESMET Kurt
DEWITTE Greet
Nihil
BUGGENHOUT Ronny, CALUS Dirk

IDEEL 1- VASTE RuBRIEKEN
Serie
1

2
3

4

S

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De vergadering wordt geopend om 20.00 uur.
De voorzitter feliciteert de opnieuw verkozen bestuursleden Marian en Els en heet het nieuwe bestuurslid Kurt DESMET van harte welkom.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
De verslagen van de vergaderingen dd. 23 januari 10 te WAREGEM en 09 februari te TIELT werden onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd
en overaemaakt 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 verwijst naar de website www.zwemfed.be en www.belswim.be voor wat de reguliere communicatie betreft tussen de KBZB, VZF,
provinciale besturen en clubs.

Actie
Bart
Pascal
Allen

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. Brielaan VZF dd. 01/03/10: herverkiezing van Luc DE NIJS en Roland MONTENS als provinciale afgevaardigden binnen de resp. VSB's
b. Brief aan VZF dd. 01/03/10 : overmaken van het origineel verslag PJ 2010 (met bijlagen)
Danny
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. 10/02/10 : uitnodiging kalenderzitting 30/03/10 te Meulebeke
Diverse briefv.Jisseling
a. Brief van gedeputeerde voor sport Provo W-VL dd. 08/02/10 : aanvraag werkingstoelagen 2009 (mail aan iedereen en papieren versie vandaag
overgemaakt aan penningmeester)
b. Brief van deSom dd. 09/02110 : voorstelling projectgroep "Sterk Divers"

Serie

6

7

8

Omschrijving
c. Brief van gedeRuteerde voor sRort Provo W-VL dd. 07/03/10: affiches project deSom "Sterk Divers" voor verspreiding

Actie

Homologatie provinciale records
Het volgende provinciaal record wordt aan de bestuurders voorgelegd en bekrachtigd:
100 RS,LUST Lotte GOLD, 25 m ,Kortrijk, 14/0212010, 10692
Proficiat aan de hogergenoemde zwemster!
De recentste lijst werd gepubliceerd op de website.
Website
De provider van de webcounter van de website is zijn activiteiten gestopt. Jan zoekt naar een duurzame oplossing.
Aantal hits: +/- 25000
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
a. Er werd beslist een overdrachtsformulier te laten ondertekenen door alle bestuursleden die materiaal in penmanent gebruik hebben (laptop,
usb-stick, printer, software ... ). Alle bestuursleden mailden aan Marian welke items in hun bezit zijn en de overdrachtsformulieren werden
opgemaakt.
b. Voor de individuele winnaars van de Henri Lecluyse Interclub werden naast de aankoopcheques TIGRIS ook t-shirts verdeeld als "prijs in
natura". Hierdoor is onze stock aan t-shirts herleid tot nul. Er zal een bestelling moeten worden geplaatst voor de Driekamp 2010.

Danny

Danny

Iedereen
Marian

I [)EEL 11 -- FOllOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (23 januari te WAREGEM en 09 febrllari te T I E i . . f ) U ]
Serie

1

2

Omschrijving
Jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) VZF 2010
De AV VZF wordt georganiseerd op 20/03/10 in het "Ontmoetingscentrum POLDERBOS", Polderbos 20,9820 DE PINTE.
Danny heeft de uitnodiging en de dagorde ontvangen op 11/01/10 en het "Bericht van Aanwezigheid" overgemaakt op 25/01/10 .
Deelnemer: Danny
Provinciale Jaarvergadering (PJ) PB W-VL - 27/02/10 te WAREGEM
De volgende clubs waren afwezig: WPK, WPW, NZV, WNB, BZV. De voorziene bijdrage van € 40,00 wordt aangerekend.
Zie verslag van de PJ op de website www.zwemfedwvl.be .
De volgende W-VL kandidaat-bestuursleden binnen de VSB's werden verkozen:
VSB masters: Luc DE NIJS
VSB open water: Roland MONTENS
Danny heeft dit schriftelijk gemeld aan de secretaris-generaal van de VZF.
De vacante mandaten binnen het PB W-VL worden als volgt ingevuld:
Voorzitter: Bart DEWULF
Ondervoorzitter: Els ALLEGAERT
Secretaris; Danny UYTTERSPROT
Sportsecretaris : Greet DEWITTE
Penningmeester: Pascal BOURGOIS

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Danny
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Omschrijving

Actie
Op te vOlgen
Afgesloten

Bestuurder-materiaalbeheer: Marian LAMBERTIJN
Bestuurder-topswim : Els ALLEGAERT
Bestuurder-synchro-polo : Kurt DESMET
Danny zal de nodige wijzigingen laten aanbrengen aan de website van de provincie en zal de VZF vragen ook aan hun website
de nodige wijzigingen aan te brengen.
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Zilveren Zwaantjes
Op de vorige vergadering werd voorgesteld de B-tijden aan te passen. Aangezien in 2009 geen enkel Zilveren Zwaantje werd
aangevraagd, veronderstellen we dat deze erkenning aan populariteit heeft ingeboet. De oude tijden blijven bijgevolg in 2010
onveranderd, eind dit jaar volgt een evaluatie.
Factuur training waterpolo BRUGGE - diverse tussenkomsten van het provinciaal bestuur W-VL
De penningmeester ontving een te betalen factuur voor een waterpolotraining die werd gehouden op 31 oktober 09 en waarvan
het PB vooraf geen akkoord kon geven wegens hierover niet ingelicht. Alle inrichtende comités worden eraan herinnerd dat er in
de toekomst nog enkel tussenkomsten van het PB zullen zijn, wanneer het bestuur hier vooraf schriftelijk werd over bevraagd en
wanneer hier akkoord over bestond binnen de vergadering. De voorzitter zal Dhr. Robert VANHECKE (waterpolo) per brief aan
bepaalde afspraken herinneren.
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 (mailing dd. 24/01/10).
Slechts weinig clubs hebben hier tot OP heden op gereaoeerd.
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 wordt aangerekend en een kost van 5,00 Eur/vergunninghouder.
Het PB beslist het vast recht voor rekening te nemen. De inning hiervan door de VZF zal pas in januari 2011 gebeuren.
Els zal deelnemen aan een testsessie te ANTWERPEN.
Doe aan Sport-beurs (DAS-beurs)
Op donderdag 24 juni (2 sessies), op vrijdagvoormiddag 25 juni (1 sessie) en maandag 28 juni 2010 (2 sessies) gaat de DASbeurs door in de hallen van KORTRIJK Xpo. Willy Valcke is bereid ook in 2010 de DAS-beurs voor zijn rekening te nemen.
Danny heeft het principieel akkoord teruggestuurd. Het voorschot van 100,00 Eur werd reeds op onze rekening gestort.
De zwembanken werden gereserveerd bij de VZF. Kurt zal een dvd over waterballet ter beschikking stellen.
Verdere sportieve coördinatie: Bart
Kalenderzitting 2010-2011
De kalender wordt vanaf dit jaar in "schooljaren" ingevuld. Er werd 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 heeft per mail aan alle clubs hun inputs gevraagd.
De VZF zal aansluitend aan de kalenderzitting een uiteenzetting geven over Swimgate.
PK 2010
De beschikbaarheid van het Olympiazwembad te BRUGGE (30-31/10/10) en van het Maodalenabad te KORTRIJK (03/10/10)
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Afgesloten

Omschrijving

Serie

werd bevestigd door de zwembadbeheerders. Muziekinstallatie wordt voorzien voor PK LA.
Els bespreekt de VP's opgesteld volgens het vemieuwd Olympisch programma en zal ze ter goedkeuring overmaken aan de
provinciaal gemandateerde. Na goedkeuring zullen de VP's 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.
Behoefte aan medailleste evaluerent"gen volaende veraaderina (actie Marian).
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DEEL 111 - NIEUWE AGENDA.PUNTEN
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3

Aanvraag werkingstoelagen 2009
Danny ontving het dossier" Aanvraag werkingstoelagen 2009". Het werd vandaag overgemaakt aan Pascal voor analyse
eventueel indienen van de aanvragen.
Bijdragen- en kostentabel
Voor de bedragen van de vrijwilligersvergoeding en de kilometervergoeding wordt verwezen naar de website VZF.
Voorstel tijdens kamprechtervergadering m.b.t. vergoeding kamprechter: daggedeelte AM of PM vrijwilligersvergoeding;
volledige dag vrijwilligersvergoeding + transportvergoeding forfait 12,00 Eur (van toepassing vanaf 01 september 2010).
Dannv zal de kosten- en biidragentabel in die zin aanpassen.
Commissie Synchro VZF
Kurt heeft gehoord van een vacante plaats in de "Commissie Synchro".
Danny zal de voorwaarden van de kandidatuur checken en zonodig de kandidatuur schriftelijk voordragen aan de VZF.
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Afgesloten

Omschrijving
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Pascal

Danny

Danny

AGENDA & TAFELRONDE
Omschrijving

20/03/10 : Algemene Vergadering VZF (DE PINTE)
30/03/10: Kalenderzitting te MEULEBEKE (20.00 uur)
24,25 en 28/06/10 : DAS-beurs te KORTRIJK
Tafelronde
1. De tussenafstandsborden zullen worden geleverd tijdens de AV in DE PINTE, factuur werd reeds betaald.
2. Er wordt een bestelling geplaatst voor t-shirts/polo's Driekamp 2010.
3. De clubs die een wedstrijd organiseren, moeten zelf de resultaten doorsturen naar het portaal van de VZF.
4. Door de verandering van bepaalde data op de kalender KBZB (o.a. BK) verschuift ROSC de COAST-meeting van vogend
jaar naar 03, 04 en 05 juni 2011.
5. Datum BJK werd nog niet vastgelegd. Organisatorisch levert dit ernstige problemen op voor de W-VL clubs.
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Afgesloten
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De vergadering wordt gesloten om 22.10 uur
5
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 15 Jun 10
DIKSMUlDE (Esenwe!l 60)
PLAATS:

UUR: 20.00

Ondertekening door de bestuurders, OOSTENDE 09 maart 2010
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Greet DEWITTE
Sportsecretaris
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Ondervoorzitter
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