VERSLAG KALENDERZITTING WEST-VLAANDEREN VZF - KAL-2010 30 maart 10
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KBZBJVlaamse Zv.emfederatie
PROVo WEST-VLAANDEREN

30 maart 201 0, 20.00 uur
Datum:
Plaats:
MEULEBEKE
Aanwezige leden PB : DEWULF Bart, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, DEWITTE Greet, ALLEGAERT Els,
LAMBERTIJN Marian
Aanwezige clubs:
BZK, eOAST, DMI, DZV, GOLD, IKZ, IZV, KORF, KZK, MZK, ROSe, RYSe, RZV, TZT, UZKZ, VZV, 't<WZe,
ZB, ZTB, ZTZ
NIHIL
Afwezige clubs:
Genodigden:
DELEN Diederik (Swimgate)
Verontschuldiqd :
DESMET Kurt
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Agendapunt Omschrijving
Welkomstwoord door Dhr. Bart DEWULF, voorzitter
1
Dhr. Bart DEWULF heet de clubs welkom op de jaarlijkse kalenderzitting te MEULEBEKE en schelst kort waarom er reeds in maart een
kalenderzitting wordt georganiseerd. Voor de afwezige clubs zal de voorziene bijdrage (zie bijdragen- en kostentabel) worden
aangerekend. De voorzitter licht de aanwezige clubs in dat aansluitend een uiteenzetting zal worden gegeven over SWimgate.
Invullen van de kalender 2010-2011
2
Greet heeft alle gekende en aangevraagde wedstrijden reeds op kalender gezet. A.d.h.v. een projectie in template VZF en in overleg met
de aanweziqe clubs wordt de kalender 2010-2011 verder aanqevuld en qefinaliseerd.
Diverse opmerkingen
3
a. Vanaf september wordt de vergoeding van de kamprechter aangepast (zie bijdragen- en kostentabel)
b. Het PB W-VL zal het vast recht voor Swimgate (100 Eur/club) voor zijn rekening nemen.
c. BJK gaat dan toch door en wel in ANTWERPEN.
d. eOAST roept op dat de clubs een extra inspanning zouden leveren om voldoende officials mee te sturen naar een wedstrijd.
e. De vergadering wordt gesloten om 20.50 uur. De voorzitter dankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een drankje in de
cafetaria van het zwembad.
Dhr. Diederik DELEN geeft aan alle aanwezige zwemclubs een uiteenzetting over Swimgate.
Bijlage A - Ingevulde kalender voor de provincie West-Vlaanderen 2010-2011
Ondertekening door de bestuurders, MEULEBEKE, 30 maart 2010

Bart D8/I!ULF
Voorzitter
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Pascal BOURGOIS
Penningmeester
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Els ALLEGAERT
Ondervoorzitter
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Actie
Voorzitter

Greet

Diverse

Vlaamse competitiekalender zwemmen
seizoen 2010-2011
Versie: 22.03.10
Legende

Interclubwedstrijden eind 2011 :
Laatste weekend September
Eerste weekend November
Laatste weekend November
Eerste weekend december
Laatste week december

COAST

DMI
UZKZ
KZK
BZK

