VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF NR: OS/2010
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KSZB.Maamse Zv.emfederatie
PROV. WEST-\IU\ANDEREN

Datum:
Plaats :
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitaenodiad :

14 september 201 0
8780 OOSTROZEBEKE (Leegstraat 226)
DEWULF Bart,. ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJIN Marian,
DEWITTE Greet
DESMETKurt
BUGGENHOUT Ronnv (verontschuldiadl, CALUS Elirk (verontschuldiad

IDEEL!..... VASTE Rul:fRfEKEt'r-------- -- ---Serie
1
2
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Omschrijving
Verwelkoming doo~ de voorzitter
De voorzitter heet de leden welkom en opent de verqaderinq om 20.00 uur.
Opname aanwezig heden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag:
Het verslag van de vergadering ddc 15 juni 10 te DIKSMUlDE werd onmiddellijk na de vergadering goodgekewrd en overgemaakt aan de VZF.
De VZF kwam in haar mail dd. 30 juni terug op dit verslag, meer bepaald deel 111 serie 2 i.v.m. het stiefmoederlijk behaooelen van de Synchro-selectie. Els
Audemaert wou erop wijzen dat er a~ijd t-shirts voorzien wordem Voor trainingspakken was er geen budget mee' vrij. Het volledige budget van 13.000 Eur, wat: niet
weinig is, werd reeds overscoreden met 2.000 Eur in 2009. Van zodra er weer financiële ruimte is, kan het gevraagde worden voorzien.
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 uitqaven van de afqelopen periode. Hii schetst de te verwachten inkomsten en l!Iitqaven voor de komende periode.
Briefwisseling
De secretaris verwijst naar de websites II):")!YW.!;l§lswlm,be en "l:.WV':'zwel)1fedJ?s: 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. Brief aan VZF dd. 16/06/10 : overmaken van het origineel verslag van de vergadering PB dd. 15 juni 10 (04-201'0) en twee brieven voor cooptatie Koen de Backer (Synchro) en Danny Uyttersprot WB W-VL secretaris)
b. Mail van VZF dd. 21/06/10 : vraag tot principeakkoord dubbelzwemmen (op Provo Kamp'. dubbelzwemmen in beste reeks toelaten~
C. Brief van VZF dd. 27/08/10 : aanvaarding door RvB van co-optatie Danny
d. Mail van VZF dd. 25/08/10 : aanvaarding door RvB van co-optatie Koen
e. Brief van VZF Cild. 07/09/10: aanvraagdossier nieuwe club "BeememseZwemcllJb"

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. 07/07/10 : uitnodiging via VP voor Prove Kamp. LA op 03 oktober 10 te KORTRIJK
b. Mail aan alle clubs dd. 18/08/10: uitnodigin9 via VPvoor Provo Kamp. op 30/31 oktober 10te BRUGGE
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Omschrijving
Diverse briefwisseling
a. Brief van Sportdienst Provo W-VL dd. 10/06/10: laatste richtlijnen DAS-beurs
b. Brief aan Sportdienst Prov W-VL dd. 16/06/10 : overmaken van de namen vam de medewerkers aan DAS-beurs
C. Brief aan Sportdienst Provo W-VL dd. 28/06/10 : overmaken vrraag tot betaling' vergoeding medewerkers en materiaalkosten
d. Bedankingsbrieven aan DAS-medewerkers dd. 10/07/10 : alle DAS-medewerkefS werden schriftelijk bedankt voor hun inzet
e. Brief van Sportdienst Provo W-VL dd. 20/08/10 : aankoop publicitaire ruimte evenementen 2011
f. Mail aan Dhr. R. VANHECKE dd., 06109/10: vraag om naam, adres- en ~nkgegevens trainerWP-wedstrijd 11/11/09

Actie

Homologatie provinciale records
De volgende provinciale records worden aan de bestuurders voorgelegd en bekrachtigd:
- 200 VS, VAN DAMME Lowie BZK, 25 m, Tielt, 29/05/2010,15554
- 200 VLS, BASSLE Elien BZK, 25 m, Tielt, 29/05/2010, 22263
- 100 WS, SCHOUTIEl'ENS Ruth GOLD, 25 m, Menen, 27/06/10, 110599
- 100 VLS, VANDENDRIESSCHE Stan GOLD, 50 m, Antwerpen, 25/07/10,1 0825
- 50 VLS, VANDENDRIESSCHE Stam GOLD: 50 m, Antwerpen, 25/07/10, 3152
- 50 VLS, VANLUCHENE Emmanuel GOLD, 50m, Antwerpen, 01!/08/10, 24 87
- 50 RS, VANLUCHENE Emmanuel GOLD, 50 m, Antwerpen, 31/07/10, 2632
- 100 RS, VANLUCHENE Emmanuel'GOLD, 50 m, Helsinki (FIN), 15/07/10,5684
- 100 VLS, DE SAEDELEER Jodie GOLD, 50 m, Antwerpen" 01/08/1 0, 1 0292
- 4 x 100 VS, GOLD heren 17/18-jarigen, 50 m, Antwerpen, 30/07/10, 3 35 92
- 4 x 100 VS, GOLD dames 17/18-jarigen, 50m, Antwerpen, 30/07/10, 4 02 22
- 4 x 100 VS, GOLD dames 15/16-jarigen, 50m, Antwerpen, 30/07/10,40737
- 4 x 100 WS,GOLD dames 17/18-jarigen, 50 rm, Antwerpen, 31/07/10, 4 27 86
Proficiat aan de hogergenoemde zwemmers, zwemsters en aflossingsploegen!
De liist dd. 15 september 2010 werd Qep~bliceerd OP de website.
Website
Aantal hits: +/- 31600 (15/06/10-29300)
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/h(i)eveelheid van het patrimonium in haar bezit.
Pascal geeft een stand van zaken: van de aankoop van medailles voor het PK en: de 200 t-shirts voor de speciale editie Driekamp en waterpolo.

Danny

Danny
Webmaster
Marian
Pascal
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Omschrijving
Doe aan Sport-beullS
Op 24,25 en 28 juni 20'10'ging de DA5-beurs door in de hallen van KORTRIJKXpo. De medewerkers o.l.v. WillyVALCKE
werden betaald. Het PB houdt eraan hen,allen te, bedanken voor hun inzet - er werden bedankingsbrieven verstuurd! Willy
heeft op 29 jcili 10 met de secretaris contact opgenomen om het voltallige bestuur te bedanken voor de vlotte samenwerking en
de snelle betaling van de tussenkomsten.
Voorbereiding PK 2010
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Omschrijving
Beschikbaarheid van het Olympiabad te BRUGGE (30-31/10/10) en van het Magdalenal!lad te KORTRIJK (03/10110) werden
bevestigd. Uitnodigingen en VP's opgesteld,. goedgekeurd en overgemaakt aan alle W-Vl clubs.
De nodige schikkingen worden getroffen me~ de uitbaters van de cafetaria's van het Olympiabad en Magdalenabad.
Verdere taakverdeling
PK LA 03 oktober 10
Beschikbaarheid bestuursleden op 03/10/10: Bart (SP), Els, Danny (K1), Marian, Greet, Kurt
Voorbereiden zwembad (zaterdagavond) : Bart
Verspreiding programma's, controle ingang en verkoop tickets (KZK) : Marian, Els
Ontvangst officials en overhandigen1clubomslagen : Danny
Ophalen startkaarten : Kurt
Tussenafstandsborden, vlaggen, medailles, mapjes officials: Marian
Muziekinstallatie : Bart
Speaker; Greet
Overhandigen medailles: Bart, Els
Fotoreportage: Anja Helsmoortel + Danny
PK 30-31 oktober 10
Beschikbaarheid bestuursleden op 30/10/10 : Bart, Els, Danny (JF), Pascal, Marian
Beschikbaarheid bestuursleden op 31/10/10: Bart (ernkel AM), Els, Damny, Pasli:8l, Marian, Greet (K1)
Voorbereiden zwembad: Bart en Jacques (zwembadbeheerder)
Kassa, verkoop pr<Dgramma's en comtrole in~ng : Marian, Els, Any
Ontvangst officials en overhandigenl clubomslagen : Pascal
Ophalen startkaarten : Bart
Oproepkamer : Pascal, Danny
Speaker; 30AM - Greet, 3IDPM - Dirk, 31- Els
Overhandigen medailles : Bart
Fotoreportage: Anja Helsmoortel + Danny
Uitnodigingen: Provo Sportdienst en zwembadbehee"der
Toegangsprijs: zie bijdragen- en kostentabel + dagtoegang 7,00 Eur
Imtemationale Driekamp (ZEElAND, 10/10110)
De kalendercommissie VZF heeft beslist dat enkel B-zwemmers mogen deelnemen.
De eerste contacten werden gelegd met de bestuurders van de zwemkring ZEELAND. Het zwemfeest gaat door in Zwembad
de Vliegende Vaart, V1iegernde Vaart 2 te 4537 DH TERNEUZEN. Ontvangst vanaf 13.30 uur, voorstellen ploegen om 14.30 uur,
aanvang wedstrijd 14.45 uur.
Tussenkomst afgevaardigden en trainers cf. bijdragen- en kostentabel, zwemmers krijgen tussenkomst in de transportkosten.
Interprovinciaal waterpoletomooiite GENK, 11/11/10
Op de vorige vergadering werd beslist dat de atleten nieuwe I-shirts zullen krijgen. Voor de verplaatsing van de atleten naar
GENK is in principe geen tussenkomst voorzien: het PB is echter bereid per speler een tegemoetkoming te voorzien als
eenmalige tussenkomst in de verplaatsingskosten en zonder dat dit een verplicmting 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 twee trainers, alsook in één selectietraining met één trainer. De verantwoordelijke van de WP W-VL zal
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Voor wat de wedstrijd van vorig jaar betreft, zal het PB W"VL een forfaitaire vergoeding toekennen aan de twee trainers die de
selectie begeleidden,
Werkingstoelagen provincie W-VL 2009
Na contact met Frank Bulcaen en enige toelichting LV.m. de visie van PB W-VL werd alsnog een provinciale werkingstoelage
toegekend voor 2009.
Jaarlijks etentje Provinciaal Bestuur- 06/11110
I
Na het succes van v0rig jaar in SHAMROCK te TI ELT, zal Danny dit jaar iets vastleggen in de regio kust. De echtgenotes!
echtgenotenfpartners zullen eveneens worden uitgenodigd.
Co-optatie van Danny UYTTERSPROT als secretaris
Danny werd bij beslissing van de RvB VZF gecoöpteerd voor de periOde 2010-2012. Deze co-optatie zal worden hernomen als
agendapunt OP de vOlqende PJ.
Co-optatie van Koen DE BACKER, VSB Synchro voorO-VIL
Koen werd bij beslissing van de RvB VZF gecoöpteerd Iom te zetelen in het VSB Synchro. Hij vult miermee de open plaats in van I
I
O-VL. Deze co-optatie zal wordem hernomen als agendapunt op de volgende PJI.
Bijdragen_ en kostentabel
,
I
Met ingang van 01 oktober wordt de kamprechtersvergoeding als volgt aangepast:
!
,
- halve dag = 30,00 Eur (onveranderd)
- volledige dag = 30,00 Eur .. forfaitaire verplaatsingskost 12,00 Eur
De nieuwe kosten- en bijdragentabel wordt ter goedke~ril'lg voorgelegd en treedt in voege voor wedstrijden vanaf 01!1 0/1 0
I

X

Danny

X

X

X

IDEELIII- NIEûWEÄGENDAPUNTEN
,

Serie
1

2

3

Omschrijving
Promotiewedstrijd Synchro
Werd niet besproken wegens afwezigheid Kurt DESMET
BJK2011
Gezien de moeilijkheden omeen aanbestedende club te vinden, heeft de Raad van Bestuur VZF in haar vergadering van 06
mei 10 beslist om in 2011 eenmalig het minimum aanbestedingsbedrag voor de organisatie van het BK CAT WE1 (BEN-MIN) te
reduceren tot € 8.000,00 (in plaats van € 11.000,00\,. De bestuursleden nemen hiervan akte.
Beker waterpolowedstrijd
Karel DESTORME heeft gevraagd een beker te mogen aankopen voor de 'Provinciale Waterpolokampioenschappen 2010'
(Beker van West-Vlaanderen). Het PB WeVL wil graag. dit evenement ondersteunen door de aankoop van deze beker voor zijn
rekening te nemen aan dezelfde voorwaarden als voriq jaar.
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4

Heb BJK was organisatorisch prima uitgewerkt- p~oficiat aan de KBZB en BRABO. W-VL behaalde 13 gouden, 13 zilveren en
17 bronzen medailles. Er werden 2 prO\linciale records gebroken. In de clubklassementen werden in de categorie 12i13cjarigen
. de
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Eveneens Drachtioe organisatie door KBZB en BRABO. W-VL behaalde 12 gouden, 12 zilveren en 11 bronzen medailles. Er

x

en Jurysecretarissen voor
Cf. Par 3.22.2 van het Sportreglement Zwemmen zal voor de provinciale kampioenschappen het PB vanaf volgend jaar de
aanduiding doen van de starlers er;} jurysecretarissen. De betrokken, officials zwllen de bevoegdheid SF of JF bezitten en er zal
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Danny

7
Henri Lecll!lyse

8

Welke pr;ijzen : prijzen in natura en waardebonnen,
Bepalen van het aantal prijzen: Greet
: 30 ianuari 11. IEPER

Iedereen

PK 2011

9

VZF vraagt in een mail dd. 27/08/10 wanneer het PB W"VL zijn PK zal organiseren in 2011.
- PK LA : 2 oktober 2011
- PK : 29-30 oktober 201,1

Bant
Danny

x

10
scanner

11

x

Danny vraagt de aankoop var;} een scantoestel, zodat ontvangen briefwisseling vlotter en sneller kan worden overgemaakt aan
de betrokken bestuurders en/of clubs. De

open water 5000m schoolslag dames en

12

Franky MOELAERT van BYK vraagt per mail medailles voor het PK 5000 m schoolslag dames dat werd gezwommen tijdens de
wedstrijd open water Damme-Brugge. Voor medailles open water korte afstand komen Oostende en Brugge (lange rei) in
aanmerking: de zwemmer met de beste tijd over de twee wedstrijden krijgt de medaille van provinciaal kampioen in zijn klasse.
Franky meldt verder in zijn mail dat de zwemmers die een medaille zwommen sterk teleurgesteld waren in het provinciaal
bestuur, omdat er geen medailles waren. Het PB W-VL wil erop wijzen dat het aan de organisatoren (BYK) is om VOORAF
medailles aan te vragen aan het PB. Dit is bij ons weten niet gebeurd. Het PB W-VL zal de medailles ter beschikking stellen na

Pascal
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Iedereen
Iedereen
Iedereen
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Danny
Danny
I
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Omschrijving

25/09/10: Provinciale reünie' huidiQe en ex-leden PB W-VL, VZF ... (NIEUWPOORT)
03/10/10 : PK LA (KORTRIJ Kl
10/10/10: Internationale Driekamp te ZEELAND
30"31/10/10: PK (BRUGGE)
1
11/11/10: Interprovinciaalwaterpolotomooi (GENK)
06/11/10 : Jaarlijks etentje Provinciaal Best~ur (VZF)
26/02/11 : Provinciale Jaarvergadering 2011
02110/11 : PK LA
29-30/10/11 : PK
Tafelronde
1. Huldiging officials 31, januari,2011, IEPER
2. Bevraging kalendercommissie omtrent datum Driekamp 2011
2
3. Open water Damme-Brugge - conflict GOUD-zwemmer met kamprechter
4. De voorzitter licht het PB in dat ZTB, beslist heeft GOLD te verlaten
De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 09/11/10
UUR: 20.00 uur
PlAATS :VEURNE
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Ondertekening door de bestuurders, OOSTROZEBEKE, 14 september 2010
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Marian, LAMBERTIJN
Materiaalbrheer

Pascal BOORGOIS
Penningmeester
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Els ALLEGAERT
Ondervoorzitter
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