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PROVo WEST-VLAANDEREN

I DEEL I Serie
1

2

3
4

5

Datum:
Plaats :
Aanwezig :

09 november 2010
DIKSMUlDE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian, DEWITTE Greet,
DESMET Kurt
NIHIL
NIHIL
BUGGENHOUT Ronn , CALUS Dirk

VASTE RUBRIEKEN
Omschrijving
Verwelkoming door de ondervoorzitter
De ondervoorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Ze licht het plotse ontslag toe van Bart DEWULF als voorzitter van het PB W-VL en bedankt hem in naam van alle W-VL clubs en in naam van de
bestuursleden van het PB W-VL voor wat hij tijdens zijn voorzitterschap voor de zwemfederatie binnen onze provincie heeft betekend . Ze wenst
Bart dan ook veel succes in alles wat hij verder binnen en buiten de zwemwereld zal doen .
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd . 14 september 10 te OOSTROZEBEKE 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. Mail aan VZF dd . 15/09/10 : overmaken data PK 2011
b. Brief aan VZF dd. 17/09/10 : overmaken van het origineel verslag van de vergadering PB dd. 14 September 10 (05-2010) en een brief met
gunstig advies voor nieuwe "Beernemse Zwemclub" .
c. Brief van VZF dd . 07/10/10 : Voorlopige aanvaarding BZC, bevestiging op de AV door RvB
d. Mail van PB ANT dd. 09/10/10 : uitnodiging IPB op 11/12/10
e. Brief van PB O-VL dd. 17/10/10 : afgelasting Interdistrikt door O-VL wegens afmeldingen
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
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Els

Pascal
Allen
Pascal

Danny
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Omschrijving
a.
b.
c.
d.
e.

Actie

Mail aan alle clubs dd. 24/09/10 : bekendmaking vacature bestuurslid PB W-VL
Brief van TZT dd . 29/09/10 : voordracht Geert BARBRY als kandidaat bestuurslid PB W-VL
de
Brief van vzw Olumpia dd . 03/10/10 : beschermheerschap 19 Flanders Synchro Open - aankoop beker
Mail aan alle clubs dd . 16/10/10 : LAST CALL vacature bestuurslid PB W-VL
Mail van Franky Moelaert. BYK dd. 03/11/10 : vraagt Roland Montens op te roepen om deel te nemen aan de vergaderingen PB

I

Diverse briefwisseling
a. Brieven aan de heer gouverneur van W-VL, mevrouw de gedeputeerde voor sport van W-VL, de provinciale sportdienst, de heer voorzitter van
de provinciale sportraad, de heer directeur van het Olympiabad BRUGGE : uitnodiging voor de PK 2010
b. Brief van Sportdienst Prov W-VL dd . 20/09/10 : aanbod Sportac-opleidingen
c. Mail van Dhr. B. DEWULF dd. 20/09/10 : ontslag als voorzitter met ingang 01/11/10
d. Brief van Sportdienst ProvoW-VL dd . 11/10/10 : erkenningsaanvraag voor kalenderjaar 2010
e. Brief van Sportdienst Provo W-VL dd . 06/10/10 : kandidaturen W-VL sportprijzen 2010
f. Brief aan zwemcommissie kring ZEELAND dd . 15/10/10 : bedanking voor de puike organisatie van de Internationale Driekamp te TERNEUZEN
g. Brief van Sportdienst Provo W-VL dd. 13/10/10 : akkoord deputatie voor gebruik zwembad voor PK 2010
h. Mail aan de zwembaddirecteur Olympiabad dd. 03/11/10 : vastleggen bad voor West-Vlaanderen sprint! op 12/03/11
i. Brief van Sportdienst ProvoW-VL dd . 20/10/10 : uitnodiging AV sportraad Prov oW-VL te IZEGEM 22/11/10
6

Homologatie provinciale records
De volgende provinciale records worden aan de bestuurders voorgelegd
800 m vrije slag
PARMENTIER Bavo TZT
25 m
100 m vrije slag
PARMENTIER Bavo TZT
25 m
50 m rugslag
VANLUCHENE Emmanuel GOLD
25 m
50 m vlinderslag
VANLUCHENE Emmanuel GOLD
25 m
100 m wisselslag
DECONINCK Laura GOLD
25 m
200 m vrije slag
VANLUCHENE Emmanuel GOLD
25 m
400 m vrije slag
PARMENTIER Bavo TZT
25 m
50 m vrije slag
PARMENTIER Bavo TZT
50 m
200 m vrije slag
PARMENTIER Bavo TZT
50 m
50 m vlinderslag
PARMENTIER Bavo TZT
50 m
Proficiat aan de hogergenoemde zwemmers en zwemster!
De lijst dd . 09 november 2010 werd gepubliceerd op de website.
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en bekrachtigd:
Kortrijk
Terneuzen, NL
Aachen, GE
Aachen , GE
Aachen , GE
Aachen, GE
Tielt
Brugge
Brugge
Brugge

03/10/2010
10/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
24/10/2010
24/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
31/10/2010

Website
Aantal hits : +/- 36500 (15/06/10 - 29300 , 14/09/10 - 31600)
De webmaster werkt aan een nieuwe website.

8

9.35.98
59.72
0.25.43
0.24.26
1.05.59
1.49.63
4.39.37
0.27.86
2.12.00
0.31 .04

Danny

Danny
Webmaster

Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
Er werden 200 t-shirts aangekocht. Er zijn nog honderd dertig medailles in stock.

Marian

I DEEL 11- FOllOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (14 september 2010 te OOSTROZEBEKE)
Serie

Omschrijving

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Feedback PK LA op 03 oktober 10 te KORTRIJK

\

1

Aantal starten : 189 (AM en PM) - 15% meer dan vorig jaar
De resultaten en foto's podia zijn te consulteren op www.zwemfedwvl.be
De medailles PM werden uitgereikt door de gedeputeerde voor sport, mevrouw M. Titeca-Decraene.
Lessons learned
a. Goede timing, mede dankzij samenvoegen van twee reeksen in de 1500 VS
b. Nieuwe tussenafstandsborden hebben hun efficiêntie bewezen - goede investering
Het PK LA zal volgend jaar doorgaan op 02 oktober 2011 te KORTRIJK (volledige dag)

X

Feedback PK op 30-31 oktober te BRUGGE

2

Aantal starten individueel : 912 ; aflossingen : 20 (over de twee dagen)
De resultaten en foto's podia zijn te consulteren op www.zwemfedwvl.be
De medailles zaterdag PM werden uitgereikt door de heer gouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne.
Er werd een kort ceremonieel gehouden n.a.v. de West-Vlaamse overwinning van de Internationale Driekamp te Terneuzen, NL
op 10/10/10 jl.
Lessons learned
a. Aantal officials te krap, zowel op zaterdag als op zondag
b. Prima voorafgaande coördinatie met zwembad medewerkers (maatregelen risicomatch voetbal, computerinput, voorbereiding
zwembad, flexibiliteit in probleemoplossing ... ). Er werd een bedankingsmail verstuurd aan Jacques Van Gele.
c. Afwezigheden van zwemmers bij medaille-uitreiking blijft een pijnpunt. Er zullen ook volgend jaar geen medailles worden mee
gegeven aan anderen , ook niet aan afgevaardigde of trainer!
d. Teneinde de aflossingen nog meer te promoten , eventueel aflossing op het einde van de voormiddag!
e. Kassa bij voorkeur boven plaatsen
f. Lijst officials en afgevaardigde aan de kassa leggen per halve dag en controle op aantal toegangen verscherpen
Het PK zal volgend jaar doorgaan op_ 29-30 oktober 2011 te BRUGGE Jtwee volledige dagen)

X

Feedback Internationale Driekamp op 10 oktober 10 te TERNEUZEN, ZEELAND
3

Prachtige wedstrijd, prima organisatie door de provincie ZEELAND. Er werd een bedankingsbrief verstuurd. Onze provincie
heeft dit jaar de internationale Driekamp gewonnen met 325 punten . O-VL werd tweede, ZEELAND derde. Volgend jaar wordt
de wedstrijd georganiseerd door W-VL. Datum: 16 oktober 2011

X

Interprovinciaal waterpolotornooi te GENK, 11/11/10
4

Er werden 36 t-shirts meegegeven met Dhr. Robert VANHECKE. Het teveel zal samen met de caps worden terugbezorgd aan
de materiaalbeheerder. Voor de verplaatsing van de atleten naar GENK werd een eenmalige tegemoetkoming in de
verplaatsingskosten voorzien zonder dat dit een verplichting inhoudt voor wedstrijden in de toekomst. Het PB komt cf. de
bijdragen- en kostentabel eveneens voor deze wedstrijd tussen in de vergoeding van twee trainers, alsook in één selectietraining
met één trainer. De nodige coördinatie werd gedaan met Bert Defreyne van BZK die mee is als trainer/coach .

X

Jaarlijks etentje Provinciaal Bestuur - 06/11/10
5

Het etentje met de leden van het PB, de voorzitter van het VSB zwemmen ging door in restaurant "Honfleur" te MIDDELKERKE.
Iedereen was heel tevreden . De rekening zal aan de VZF worden overgemaakt voor betaling.

X

Omschrijving

Serie

6

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Beker waterpolowedstrijd
Karel DESTORME heeft gevraagd een beker te mogen aankopen voor de 'Provinciale Waterpolokampioenschappen 2010'
(Beker van West-Vlaanderen) . Het PB W-VL wil graag dit evenement ondersteunen door de aankoop van deze beker voor zijn
rekening te nemen aan dezelfde voorwaarden als vorig jaar.

X

I
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8

9

Provinciale Jaarvergadering 2011
De PJ 2011 wordt gehouden op 12 maart 2011 vóór de wedstrijd "West-Vlaanderen Sprint !".
Locatie : BRUGGE
Interclub Henri Lecluyse 2010 - prijzen
Welke prijzen : prijzen in natura en waardebonnen
Bepalen van het aantal prijzen : Greet
Uitreiking waar/wanneer : 30 januari 11 , IEPER
PK 2011
De VZF werd per mail ingelicht over de door het PB weerhouden data voor de organisatie van de PK volgend jaar. Voor het PK
LA werd op 02 oktober 2011 het Magdalenabad te KORTRIJK vastgelegd en voor het PK werd op 29-30 oktober 2011 het
OlymQiabad te BRUGGE gereserveerd.

Danny

Iedereen

X

I DEEL 111 - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

1

2

3

4

5

Omschrijving
Ontslag voorzitter en herverdeling taken binnen het PB W-VL
Dhr. Bart DEWULF heeft in een mail dd . 30 september 10 ontslag genomen uit het PB W-VL. Het voorzitterschap zal
opgenomen worden door Els. Van zodra de coöptatie van Dhr. Geert BARBRY door de RvB VZF is aanvaard , zal beslist worden
over een nieuwe taakverdeling binnen het PB W-VL.
Coöptatie nieuw bestuurslid
Er werd via de website en via een mail aan alle West-Vlaamse clubs een oproep gelanceerd voor nieuwe kandidaten om het
provinciaal bestuur te versterken . Er kwam één kandidatuur binnen van Dhr. Geert BARBRY van TZT. Na bespreking werd
beslist om Geert aan de RvB VZF voor te stellen voor coöptatie.
Bevraging kalendercommissie m.b.t. datum Driekamp 2011
Volgend jaar is het alweer de beurt aan onze provincie om de driekamp te organiseren .
Greet zal 16 oktober 2011 voorstellen aan de kalendercommissie.
Huldiging officials 31 januari 2011, IEPER
Greet vraagt de lijst op van de West-Vlaamse officials open water en Kurt van de juryleden synchro.
Organisatie lessen/examens officials 2011
Er bestaat blijkbaar een behoefte om één van de twee les- en examenmomenten te organiseren op een andere locatie en op een
andere dag . Johan is bereid - indien hier voldoende interesse voor bestaat - de cursus te geven te IEPER op vrijdagavond.
Danny zal peilen naar de grote interesse die er blijkbaar bestaat binnen COAST en verder coörd ineren.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Els

X

Greet
Danny

Danny
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Omschrijving
Kandidaturen W-VL sportprijzen 2010
Het PB W-VL ontving dd . 06/10/10 een schrijven van de provo Sportdienst met de vraag kandidaturen in te dienen voor de W-VL
sportprijzen 2010 in acht mogelijke categorieên . Het PB heeft na overleg de volgende atleten weerhouden :
1. Sportloopbaan : NIHIL
2. Sportverdienste (inzet niet in de vorm van sportprestatie) : Robert Dooms
3. Sportbeoefenaar of ploeg minder bekende sport : synchro - Jana VANCOMPERNOLLE (via Sigrid Vergauwe)
4. Beloftevolle jongere : Emmanuel VANLUCHENE, GOLD
5. Sportbeoefenaar of ploeg voor personen met een handicap : Sven DECAESSTECKER, ROSC
6. Sportploeg : SKF synchro
7. Sportvrouw : Annelies DE MARE , BRABO of Fanny LECLUYSE, DM
8. Sportman : Brian Ryckeman , BZK
De kandidaturen moeten uiterlijk op 01 december 2010 worden ingediend.
ae
Beschermheerschap 19 Flanders Synchro Open
N.a.v. een vraag van vzw Olumpia is het PB het beschermheerschap op zich te nemen van de 19de Flanders Synchro Open 2628/11/10 te KORTRIJK en dit initiatief te steunen met de aankoop van een beker aan dezelfde voorwaarden als vorig jaar.
Interprovinciaal Beraad (IPB) 11/12/10
Het I PB wordt dit jaar georganiseerd door de provincie ANTWERPEN .
Deelnemers voor W-VL : Els en Danny
Het PB W-VL wenst de volgende punten op de agenda te zetten (overmaken aan PB ANT vóór 01/12/10) :
1. Swimgate
2. VZF-mailadressen op naam, info@, communicatie@ toch behouden
3. Selectiedag VZF synchro miniemen en junioren
4. Interdistrict als jeugdwedstrijd ?
Interclub Henri LECLUYSE 2011
Het reg lement, de data en het programma worden door de leden besproken en goedgekeurd. De informatie zal eerstdaags op
de website worden geplaatst.
Afgelasting ROSC sprint meeting
ROSC heeft zonder het PB hiervan in te lichten de sprintmeeting van 12 maart 11 afgelast. De gangbare boete zoals voorzien
op de btidragen- en kostentabel zal worden aangerekend .
West-Vlaanderen Sprint I (12 maart 11)
Aangezien ROSC afziet van de organisatie van de sprintmeeting , zal het PB W-VL op dezelfde dag als avondwedstrijd "WestVlaanderen Sprint !" organiseren . Alle West-Vlaamse clubs zullen hierop worden uitgenodigd . Het zwembad van BRUGGE is
beschikbaar en werd gereserveerd. Els zal het VP en wedstrijdreglement opstellen voor goedkeuring . Greet zal een programma
samenstellen . Podia in geldprijs (prijs in natura voor 9/1 O-jarigen) en trofee voor de "compleetste" West-Vlaamse sprinter die de
4 stijlen zwemt, startgeld 2,50 Eur/start.
Deelname Roland Montens aan vergaderingen PB W-VL
Dhr. Franky Moelaert van BYK vraagt of Dhr. Roland Montens, lid van VSB open water, kan uitgenodigd worden op de
periodieke vergaderingen van het PB W-VL. 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 huid ige bestuur niet onnod ig hypotheceren .

Actie
Op te volgen
Afgesloten
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X
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Els

X

X

Iedereen

X

Serie

Actie
Op te volgen I Afgesloten

Omschrijving
Alle W-VL leden van de VSB's VZF worden uit hoofde van hun functie al uitgenodigd op de Provinciale Jaarvergadering .

I DEEL IV I

I

AGENDA & TAFELRONDE

Serie

Omschrijving

11/11/10 : Interprovinciaal waterpolotornooi (GENK)
11/12/10 : IPB 2010 te ANTWERPEN
31/01/11 : Prijsuitreiking H. LECLUYSE 2010 te IEPER
12/03/11 : West-Vlaanderen Sprint!
26/03/11 : AV VZF
02/10/11 : PK LA
16/10/11 : Internationale Driekamp te BRUGGE
29-30/10/11 : PK
Tafelronde
1. Geldprijs bij provinciaal record? (dagorde volgende vergadering)
2. SKF nodigt iedereen uit tijdens het paasweekend in Zwevegem voor een synchro-show.
3. Problemen met kamprechters werden besproken - Ronny haalt dit aan binnen het VSB-zwemmen
2
4. Driekamp 2011 : Pascal stelt voor een aandenken te kopen voor de deelnemers/afgevaardigden/trainers. Ronny stelt voor
een exclusieve West-Vlaamse jury samen te stellen .
5. Nieuw provinciaal logo - wedstrijd uitschrijven? (dagorde volgende vergadering)
6. Gebruik van de lift in het Olympiabad
3
De vergadering wordt gesloten om 22.55 uur
UUR: 20.00 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 20/01/11
PLAATS: 8500 KORTRIJK, Iepersestraat 91
/
Ondertekening door de bestuurders, DIKSMUlDE , 09 november 2010
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Els ALLEGAERT
Voorzitter

Pascal BOURGOIS
Pen n ing meester
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Actie
Op te volgen
Afgesloten
Bert Defreyne
Els, Danny
Greet
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen

09 oktober 2010
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K.B.Z.B.Nlaamse Zwemfederalie

PROVoWEST-VLAANDEREN

VERZOEK TOT CO-OPTATIE
Dhr. Geert BARBRY, ZTZ

Aan de heer voorzitter van de Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie (VZF)
Burgemeester Maenhautstraat 100-102
9820 MERELBEKE

Geachte heer voorzitter,

Aangezien de heer Bart DEWULF op 31 oktober 10 ontslag nam als voorzitter van het Provinciaal
Bestuur West-Vlaanderen VZF werd via onze website en via een mailing aan alle clubs een oproep
gelanceerd om nieuwe kandidaat-bestuursleden voor te dragen.
We ontvingen één enkele kandidatuur van de heer Geert BARBRY, TZT.
Na overleg tijdens onze vergadering van 09/11/10 (PV 06/2010) vragen we dan ook aan de leden
van de Raad van Bestuur VZF (RvB VZF) om hun akkoord te verlenen voor de co-optatie van
Geert BARBRY van TZT. Het provinciaal bestuur zal na het eventueel akkoord van de RvB VZF
beslissen welke bestuursfunctie door betrokkene zal worden opgenomen.
Indien deze co-optatie een positief gevolg krijgt van de RvB VZF zal ze uiteraard op de dagorde
worden geplaatst van de provinciale jaarvergadering 2011 .
Namens het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF ,

Hoogachtend ,

~-Els ALLEGAERT
Ondervoorzitter
Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF

Danny Uyttersprot
Secretaris
@
Zeedijk 37 bus 0806
8-8430 Middelkerke
J 059/313910
t 0485/848170
'SJ secretaris@zwemfedwvl.be

~.

