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PROVo WEST-VLAANDEREN
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Uitaenodiad :

15 juni 2010
DIKSMUlDE (Esenweg 60)
DEWULF Bart, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, DEWITTE Greet, LAMBERTIJN Marian,
DESMET Kurt
ALLEGAERT Els
Nihil
BUGGENHOUT Ronnv, CALUS Dirk
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Omschrijvin!l
Verwelkoming door de voorzitter
De vergadering wordt geopend om 20.00 uur.
De voorzitter dankt de heer en mevrouw BUGGENHOUT, omdat onze periodieke vergadering bij hen thuis mocht plaatsvinden.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 09 maart 10 te OOSTENDE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan de VZF.
Het verslag van de kalenderzitting dd. 30 maart 10 te MEULEBEKE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd 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 verwijst naar de websites www.belswim.be en 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. 11/03/10 : overmaken van het origineel verslag van de vergadering PB dd. 09 maart 10 (03-2010)
b. Mail van PB VL-BR dd. 28/03/10 : vraag tot deelname aan Interdistriktenberaad te.GRIMBERGEN op 08/05/10
c. Mail aan PB VL-BR dd. 31/03/10 : W-VL zal NIET deelnemen aan Interdistriktenberaad te GRIMBERGEN op 08/05/10
d. Brief aan VZF dd. 06/04/10: overmaken origineel verslag kalenderzitting 2010-2011 dd. 30 maart 10 (KAL-2010)
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. 28/03/10 : uitnodiging van alle atleten, coaches/trainers, begeleiders, officials ... binnen de W-VL clubs op een
uiteenzetting over "doping in de sport" (gezinsbond van KORTEMARK)
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b. Mail aan alle clubs dd. 31/03/10: Melding verlies usb-stick secretaris tijdens kalenderzitting
c. Mail van TZT dd. 24/05/10: verzoek organisatie wedstrijd Interclub in 2012 (zie deel 111- serie 10)
Diverse briefwisseling
a. Brief van Sportdienst Prov. W-VL dd. postdatum: documenten in te vullen voor deelname aan de DAS-beurs
b. Brief van Sportdienst Prov. W-VL dd. 08/03/10 : erkenning van VZF-Afdeling W-VL voor het werkjaar 201 0, waardoor we mogen zetelen in
sportraad en in aanmerking voor werkingstoelagen
c. Brief aan Sportdienst Prov. W-VL dd. 24/03/10: overmaken ingevulde "afsprakennota", "technische fiche", "visuele schets van de stand" en
"Info voor INFOGIDS 2010" voor deelname aan de DAS-beurs XPo KORTRIJK
d. Brief van SPORTAC dd. postdatum: aanbod en inschrijvingsvoorwaarden SPORTAC-opleidingen
e. Brief aan de heer R. VAN HECKE dd. 21 maart 10 : afspraken en functioneringsregels i.v.m. waterpolo (aanvragen, briefwisseling, kosten ... )
f. Brief aan Sportraad Prov. W-VL dd. 30/03/10 : indienen subsidiedossier werkingstoelagen 2009
g. Brief van de heer R. VAN HECKE dd. 5 april 10 : overgemaakt aan de voorzitter (zie ook Deel 111 serie 6)
h. Brief aan secretaris TZT dd. 17/04/10: felicitaties 25-jarig bestaan TZT
i. Brief aan de heer R. VAN HECKE dd. 08/06/10 : antwoord door de voorzitter op brief dd. 5 april 10
Ij. Proficiatbrieven selectie EK dd. 14/06/10: aan E. VANLUCHENE, J. AERENTS en B. RYCKEMAN
Homologatie provinciale records
Er werden de voorbiie periode qeen aanvraqen tot homoloqatie van nieuwe provinciale records inqediend.
Website
De tabs WATERPOLO, MASTERS, OPEN WATER en SYNCHRO kunnen dringend een update en verdere invulling gebruiken. Alle actoren
binnen de provincie worden opgeroepen hun inputs/updates over te maken aan de webmaster webmaster@zwemfedwvl.be voor publicatie.
Aantal hits: +/- 29300 (10/03/10 - 25000)
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
Danny overhandigt twee vlaggen "Provincie West-Vlaanderen, door mensen gedreven" voor opname in het patrimonium.
Er moeten 100 gouden medailles worden bijgekocht voor het PK en 160 t-shirts voor de speciale editie Driekamp en wateroolo.
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Jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) VZF 2010
Dit jaar werd de AV VZF georganiseerd op 20/03/10 in het "Ontmoetingscentrum POLDERBOS", Polderbos 20, 9820 DE PINTE.
Danny heeft in naam van het PB W-VL hieraan deelgenomen. Het verslag is te consulteren op de website van de VZF
www.zwemfed.be
Terugbetaling lactaattesten 2009
De clubs krijgen terugbetaling op basis van twee facturen a rato van 5 Eur/zwemmer. De clubs werden verzocht kopies van de
facturen over te maken aan de penningmeester voor 31 maart 10. De clubs die hun aanvraag correct en tijdig hebben
inqediend, zullen eerstdaaqs de tussenkomst qestort kriiqen OP de rekeninq.
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Doe aan Sport-beurs
Op 24, 25 en 28 juni 2010 gaat de DAS-beurs door in de hallen van KORTRIJK Xpo. Willy Valcke neemt deze organisatie ook
dit jaar voor zijn rekening te nemen. Danny heeft de ingevulde "afsprakennota", "technische fiche", "visuele schets van de
stand" en "Info voor INFOGIDS 2010" aan het DAS-secretariaat overgemaakt. Het DAS-secretariaat heeft aanvaard een vierde
medewerker tewerk te stellen. Bart levert de zwem bank en het audio- en videomateriaal ter plaatse af.
Kalenderzitting 2010-2011
Op 30 maart 10 werd te MEULEBEKE de kalendervergadering 2010-2011 gehouden. Alle clubs die competitiezwemmers
hebben en/of die een wedstrijd wensten te organiseren, waren aanwezig. De gefinaliseerde kalender werd ondertussen reeds
overqemaakt aan de VZF (per e-mail én als bijlage aan het verslag van de vergadering) en werd op de website geplaatst.
Voorbereiding PK 2010
De beschikbaarheid van het Olympiabad te BRUGGE (30-31/10/10) en van het Magdalenabad te KORTRIJK (03/10/10) werd
b.evestigd door de zwembadbeheerders. Els heeft de uitnodigingen en de voorprogramma's (VP) opgesteld. Ze zullen
eerstdaags aan de provinciaal gemandateerde worden voorgelegd ter goedkeuring en aansluitend overgemaakt aan alle clubs
en op de site geplaatst. Pascal heeft de nodige schikkingen getroffen met de uitbaters van de cafetaria.
Beschikbaarheid bestuursleden op 03/10/10: Bart, Els, Danny (KR), Pascal, Marian, Greet, Kurt
Beschikbaarheid bestuursleden op 30/10/10 : Bart, Els, Danny, Pascal, Marian, Greet (speaker AM), Dirk (speaker PM)
BeSChikbaarheid bestuursleden op 31/10/10 : Bart, Els, Danny, Pascal, Marian, Greet (KR)
Anja Helsmoortel is bereid professionele foto's te maken van beide PK's (sfeerfoto's + alle podia). Ze zal een t-shirt en badge
'fotoQraaf' draQen van het PB en als dusdanig gratis toegang krijgen tot het zwembad gedurende de ganse competitie.
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van Danny UYlTERSPROT als secretaris
Als gevolg van mailverkeer met de VZF aangaande het niet verkiesbaar stellen in 2010 van Danny voor een nieuw mandaat, stelt
de secretaris-generaal van de VZF voor Danny te co-opteren voor de duur van vier jaar. Het PB W-VL richt hiertoe een schrijven
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Vorig jaar heeft het miniementeam van de VZF-selectie de internationale wedstrijd gewonnen. Wat de ondersteuning en de
compensatie van deze prestatie vanuit de VZF betreft, worden de zwemsters op zijn minst stiefmoederlijk behandeld.
Kurt zal vanuit het PB W-VL de vraag stellen aan de VZF om toch minstens een volledige zwem uitrusting en een trainingspak ter
beschikking te stellen van het geselecteerde team (provincie-overschreidend).
Internationale Driekamp (ZEELAt'- 'ft"ft"ft'
De kalendercommissie VZF heeft beslist dat enkel B-zwemmers mogen deelnemen.
De eerste contacten werden gelegd met de bestuurders van de zwemkring ZEELAND. Een herinnering werd gestuurd op 29 mei
10.
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Co-optatie van Koen DE BACKER, VSB Synchro voor O-VL
De plaats van O-VL binnen het VSB Synchro wordt actueel niet bezet. Graag had het PB W-VL Koen De Backer van SKF
voorgedragen om in co-optatie voor de rest van mandaat deze vacature in te vullen. Het PB W-VL zal naar analogie met de cooptatie van Danny een schrijven richten aan de RvB van de VZF en zal bij aanvaarding van het voorstel deze co-optatie
hememen als agendapunt OP de volqende PJ.
Vlaamse Kalendercommissie Zwemmen
Met de wijziging aan het Huishoudelijk Reglement VZF dd. 08/04/10 werd een "Vlaamse Kalendercommissie Zwemmen' in het
leven geroepen.
Samenstelling
- afgevaardigde(n) uit het VSB Zwemmen
- afgevaardigde(n) uit elk provinciaal bestuur: voor het PB W-VL zullen Bart en Greet hierin zetelen (vervanger is Els)
- afgevaardigde(n) van de Vlaamse Zwemfederatie
- afgevaardigden uit clubs waarbij een evenredige verdeling over de provincies wordt nagestreefd (MZK)
Bevoegdheid
De Vlaamse Kalendercommissie is bevoegd voor het opstellen en evalueren van de Vlaamse wedstrijdkalender zwemmen. Zij
zal voorafgaand overleg plegen met het Vlaams Sportbestuur Zwemmen en de Vlaamse Trainerscommissie.
Greet overloopt het verslaq van de recentste kalenderzittinq (consulteerbaar OP www.zwemfed.be 1
Interprovinciaal waterpolotornooi te GENK, 11/11/10
In antwoord op een schrijven van Dhr. R. VAN HECKE, dd. 5 april 2010 ;
De atleten zullen nieuwe t-shirts krijgen. Voor de verplaatsing van de atleten naar GENK is in principe geen tussenkomst
voorzien: het PB is echter bereid per zwemmer 10,00 Eur ter beschikking te stellen als eenmalige tussenkomst in de
verplaatsingskosten en zonder dat dit een verplichting inhoudt voor wedstrijden in de toekomst Het PB komt cf. de bijdragen- en
kostentabel dd. 13 november 2009 (Err 3) eveneens voor deze wedstrijd tussen in de vergoeding van één trainer. De
verantwoordelijke van de WP W-VL zal minstens één maand voordien een naamlijst van de deelnemende zwemmers en van de
trainer overmaken aan secretaris02zwemfedwvl.be.
Werkingstoelagen provincie W-VL 2009
In het kader van de aanvraag om werkingstoelagen 2009 werd door de penningmeester een financieel verslag opgestuurd aan
de financiêle dienst van de provincie. Die meldt ons dat we geen werkingstoelagen kunnen krijgen omdat we over te veel
reserves beschikken. Bart nam op 17 mei 10 telefonisch contact op met Luc Decloedt van de financiêle dienst van de provincie
om één en ander toe te lichten. Bart licht de leden van het PB in over de stand van zaken en neemt contact op met Frank
Bulcaen van de provinciale sportdienst.
Dhr. R. VAN HECKE voorzitter VSB waterpolo
Met de inVUlling van de mandaten binnen de VZF werd Dhr. R. VAN HECKE aangesteld als voorzitter van het VSB waterpolo.
Het voltalliq provinciaal bestuur wenst hem hierbij in naam van de W-VL clubs te feliciteren.
Kandidaat-officials TAK
ROSC schreef vorig jaar vier nieuwe kandidaat-officials TAK in. Slechts één van hen is geslaagd in de proeven. Dit werkt
ontmoedigend voor de kandidaten, maar op termijn dreigt er ook een tekort aan officials te ontstaan om de vele wedstrijden
binnen de provincie correct te laten verlopen. De problematiek werd uitvoerig besproken.
Interclub Henri Lecluyse
Sportsecretaris TZT Geert Barbry geeft te kennen dat TZT in 2012 zeker een wedstrijd van de Interclub wil orqaniseren, ondanks
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het feit dat ze slechts een vier banenbad hebben. De toekenning van de wedstrijden zal gebeuren in overleg met alle clubs op
de jaarlijkse kalenderzitlino (datum wordt later meeoedeeld).
Verslag RvB dd. 17/03/10 - kamprechtersvergoeding
Bestuurder D. Calus bracht op de vergadering RvB dd. 17/03/10 de vergoeding van kamprechters ter sprake, aangezien dit
blijkbaar nog verschilt van provincie tot provincie. De VZF hanteert op landelijk vlak het volgend systeem en dit overeenkomstig
de wet op de vrijwilligersvergoedingen:
- halve dag 20 euro + verplaatsingskosten
- volledige dag 30 euro + verplaatsingskosten
Dit is in tegenstelling tot wat het PB W-VL eerder in maart besliste, nl. daggedeelte AM of PM - vrijwilligersvergoeding; volledige
daÇi - vriiwilliÇiersverÇioeding + transportvergoeding forfait 12,00 Eur (van toepassing vanaf 01 september 201 0).
Jaarlijks etentje Provinciaal Bestuur
Na het succes van vorig jaar in SHAMROCK te TIELT, dit jaar eens regio kust; Middelkerke 06/11/10.
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Selecties EKjuniors (HELSINKI 14-18 juli 10) en seniors (BUDAPEST 04-15 augustus 10)
De selectie voor beide kampioenschappen werd gepubliceerd op www.belswim.be Het PB W-VL zal naar goede gewoonte
proficiatbrieven sturen aan alle West-Vlaamse geselecteerden. Jasper AERENTS van BZK werd zowel voor het EKjuniors als
voor het EK seniors geselecteerd! Verder werden Emmanuel VANLUCHENE Ouniors) en Brian RYCKEMAN (seniors - open
water) weerhouden voor dit EK.
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24, 25 en 28/06/10 : DAS-beurs te KORTRIJK
03/10/10 : PK LA (KORTRIJK)
10/10/10: Internationale Driekamp te ZEELAND
30-31/10/10: PK (BRUGGE)
11/11/10 : Interprovinciaal waterpolotornooi (GENK)
06/11/10 : Jaarlijks etentie Provinciaal Bestuur (VZF)
Tafelronde

2

3

1. Kan de toekenning van de wedstrijden als kamprechter gebeuren, tweemaal per jaar, tijdens een kamprechtersvergadering ?
2. Op vraag van enkele clubs zal het PK LA volgend jaar in groot bad worden georganiseerd.
3. Een selectie van SKF masters synchro neemt deel aan het WK in ZWEDEN.
4. De W-VL synchroclubs zouden een provinciale promotiewedstrijd willen organiseren. Bedoeling is het synchrozwemmen in
de kijker te stellen Oongere zwemsters aantrekken). Kurt vraagt of het PB de kost van het zwembad (1/2 dag) voor rekening
kan nemen. De leden van het PB ondersteunen unaniem dit voorstel.
5. Pascal zal de archieven ouder dan 2007 overmaken aan de VZF.
De vergadering wordt gesloten om 23.15 uur
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Ondertekening door de bestuurders, DIKSMUlDE, 15 juni 2010

Bart D EV\!U LF
Voorziffer

Pascal BOURGOIS
Penningmeester
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