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PROVo WEST-VLAANDEREN

Datum:
27 februari 2010
Plaats:
WAREGEM
Aanwezige leden PB : DEWULF Bart,UYTIERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, DEWITTE Greet, ALLEGAERT Els,
LAMBERTIJN Marian
Aanwezige clubs:
BYK, BZK, COAST, DMI, DZV, IKZ, IZV, KORF, KZK, MZK, OK, ROSC, RYSC, RZV, TZK, TZT, UZKZ,
VZV,WZC,ZB,ZTB,ZTZ,KVO,SKF
Afwezige clubs:
WPK, WPW, NZV, WNB, BZV
Genodigden:
De secretaris-generaal VZF, CALUS Dirk (RvB VZF), BUGGENHOUT Ronny (VSB Zwemmen VZF), DE
NIJS Luc (VSB Masters VZF), MONTENS Roland (VSB Open Water VZF), VAN HOLLEBEKE Guido (VSB
Synchroonzwemmen VZF), VAN HECKE Robert (VSB Waterpolo VZF), de secretarissen van GOLD en
WPCN, Mevr. Gretl VAN DAMME (VZF)
Aanwezige genodigden: BUGGENHOUT Ronny (VSB Zwemmen VZF), VAN HECKE Robert (VSB Waterpolo VZF), de
secretarissen van GOLD en WPCN, VAN DAMME Gretl (VZF)
CALUS Dirk (RvB VZF
Verontschuldiad :

r- ------ -----------------------

DAGORDE

Agendapunt Omschriiving
Welkomstwoord door Dhr. Bart DEWULF, voorzitter
1
Dhr. Bart DEWULF heet de provinciale vertegenwoordigers binnen de verschillende Vlaamse Sportbesturen VZF en de door de WestVlaamse clubs gemandateerde vertegenwoordigers welkom op de Provinciale Jaarvergadering te WAREGEM (zie welkomstwoord in
bijlage A). De aanwezigen worden verzocht kennis te nemen van het Historisch Jaarverslag 2009 (in bijlage B).
De 29 W-VL clubs vertegenwoordigen samen 100 stemmen.
Aantal aanwezige clubs: 24
Aantal aanwezige stemmen: 88
Goedkeuring notulen Provinciale Jaarvergadering 28/02109 te OOSTENDE
2
De notulen en het Historisch Verslag 2008 werden op de website geplaatst en bezorgd aan alle clubs. Er werden geen bijkomende
opmerkingen geformuleerd. De voorzitter vraagt of de notulen van de Provinciale Jaarvergadering dd. 28/02/09 kunnen worden
goedgekeurd en hij nodigt de stemgerechtigden uit over te gaan tot de stemming.
Resultaat van de stemming: JA:
88
NEEN:
0
ONTHOUDINGEN:
0
De notulen van de Provinciale Jaarvergadering 28/02109 worden bijgevolg goedgekeurd.
Verkiezing nieuwe bestuursleden
3
Dhr. Wim VAN HECKE heeft per mail dd. 25 januari 2010 zijn ontslag ingediend om persoonlijke reden. De ondervoorzitter wenst hem in
naam van de voorzitter en in naam van de leden van het Provinciaal Bestuur VZF W-VL uitdrukkelijk te bedanken voor de bijdrage die hij
de voorbije twee jaar heeft geleverd.
De volgende kandidaturen werden conform het Huishoudelijk Reglement VZF ingediend:
a. VSB Open Water: Dhr. Roland MONTENS
b. VSB Masters: Dhr. Luc DE NIIJS
c. Bestuurder Provinciaal Bestuur VZF W-VL : Mevr. Els AlLEGAERT (WZG), Dhr. Kurt DESMET (SKF), Dhr. BartDEWULF (GOLD),
Mevr. Marianne LAMBERTIJN (ZTB)

Actie

Voorzitter

Voorzitter

Ondervoorzitter

Actie
Agendapunt Omschrijving
De ondervoorzitter informeert ernaar of bepaalde clubs de stemming eisen. Er zijn namelijk evenveellkandidaturen dan opengestelde
mandaten. Geen enkele club eist de aparte geheime stemming. De volgende kandidaten worden bijgevolg verkozen:
a. VSB Open Water: Dhr. Roland MONTENS
b. VSB Masters: IDhr. Luc DE NIJS
c. Bestuurder Provinciaal BestuurVZF W-VlJ.: Mevr. Els ALLEGAERT(WZC), Mevr. Marianne LAMBERTIJN (ZTB), Dhr. Bart DEWULF
(GOLD), Dhr. Kurt DESMET,(SKF)
De provinciale bestuursleden zullen qp 9 maart 10 te OOSTENDE de invullinq van de mandaten vastleqqen.
Resultatenrekening en balans 2009
4
De resultatenrekening en de balans 2009 worden door de permingmeester, IDhr.. Pascal BOURGOIS, post per posttoegelichl. Hij
antwoordt op de vragen die door de gemandateerdem van de clubs worden gesteld.
De voorzitter vraagt of iedereen de resultatenrekening en de balans 2009 kan goedkeuren en nodigt de stemgerechtigden uit over te gaan
Penningmeester
tot de stemming.
88
Resultaat van de stemming: JA:
NEEN:
0
ONTHOUDINGEN:
0
De resultatenrekening en de balans 2009 worden bijgevolg goedgekeufid.
Verslag van de rekeningnazichters 2009
5
Dhr. Pascal DE SAEDELEER (MZK} leest het verslag voor van de controle die hij samen met Kris DHONDT (GOLID) en Peter
VERBURGH (ROSC) heeft uitgevoerd op 23 januari 2010 in DE TREFFER te WAREGEM: "Na nazicht van balansen, banksaldo's en
bewijsstukken verklaren wij dat de boekhouding zeer goed en correct wordt, bijgehouden en bijgevolg vragen wij aan de Provinciale
Jaarvergadering, samengesteld uit gemandateerden van alle West-Vlaamse clubs, om de rekeningen goed te keuren en kwijting te geven
aan de leden van het Provinciaal Bestuur VZF WNL en aan de penningmeester, Dhr. Pascal BOIlJRGOIS".
De door Pascal DE SAEDELEER (MZK) ondertekende verklaring word~ toegevoegd .als bijlage C aan dit verslag.
De voorzitter vraagt ·of iedereen het verslag van de rekeningnazichters kan goedkeuren en hij nodigt de stemgerechtigden uit over te gaan
Voorzitter
tot de stemming.
Resultaat van de stemming: JA:
88
NEEN:
0
ONTHOUDINGEN:
0
Het verslag van de rekeningnazichters wordt bijgevolg goedgekeurd.
De voorzitter overhandigt aan de uittredende rekeningnazichters een klein geschenk.
B;a( vraagt de balans en de begroting voorafte krijgen, zodat nazicht en analyse mogelijk is.
B;a( vraaQ-t om "boetes" niet op te nemen in de begroting.
Kwijting aan de p~ovinciale bestuursleden:
6
De voorzitter vraagt de stemgerechtigden kwijting te verlenen aan de p~ovinciale bestuursleden en nodigt hen uit over te gaan tot de
I
I
stemming.
I
Resultaat van de stemming: JA:
88
Voorzitter
0
NEEN :
ONTHOUDINGEN:
0
Er wordt bijgevolg kwijting gegeven aan de pnovinciale bestuursleden.
Benoeming drie rekeningnazichters 2010
7
De Provinciale Jaarvergadering benoemt de volgende: rekeningnazichters :
Voorzitter
a .. Pascal DE SAEDELEER:(MZK)
b.. Martine MARQUILLIE (GOLD)
c. Geert BARBRY (TZT)
!

Actie
Agendapunt Omschrijving
De benoemde rekeningnazichters zullen begin 2011 worden uitgenodigd de rekeningen van 2010 na te zien en hierover verslag uit te
brengen tijdens de Provinciale Jaarvergader:irng.
Begroting 2010
8
!
De begroting 2010 wordt door de penningmeester, Dhr. Pascal BOURGOIS, post per post toegelicht. Hli antwoordt op de vragen die door
de gemamlateerden van de clubs worden gesteld.
De voorzitter vraagt of iedereen de begroting 2010 kan goedkeuren en nodigt de stemgerechtigden uit over te gaan tot de stemming.
Penningmeester i
88
Resultaat van de stemming: JA:
0
NEEN :
ONTHOUDINGEN:
I
0
De begroting 2010 wordt bijgevolg goedgekeurd.
I
Nieuwe clubs binnen onze provincie
9
I
De voorzitter meldt dat twee nieuwe clubs, het GOLD Swimmingteam (GOLD) en de Waterpoloclub NIEUWPOORT (WPCN) een gunstig
Voorzitter
advies kregen van het provinciaal bestuur. De Raad van Bestuur VZF ging op 18/11/09 over tot de erkenning van deze twee nieuwe clubs,
wat zal bevestigd worden op de Algemene Vergadering van deVZF op 20 maart 10 in DE PINTE.
I,
Evaluatie Provinciale Kampioenschappen 2009
10'
Sportsecretaris ,
,
Zie Historisch Jaarverslag in biilage
,
Evaluatie Interclub Henri Lecluyse 2009
11
Zie Historisch Jaarverslag in bijlage
Sportsecretaris ,
De reglementswijziging i.v.m. de A-zwemmers wordt uitvoerig toegelicht en gekaderd.
TZT schetst het probleem van schrappingen voor de superprestige.
Evaluatie Internationale Driekamp op 11/10/09 te AALST
12
Sportsecretaris i
Zie Historisch Jaarverslag in bijlage
Way Ahead Interdistrict
13
I,
,
De voorstellen van het provinciaal bestuur om het concept van de Interdistrict tewijzigen, met de bedoeling een nieuw elan hieraan te
Voorzitter
geven, werden door de andere provinciale besturen en districten niet weerhouden. De ondervoorzitter heeft op het Interprovinciaal Beraad
I
van 19/12109 te LUMMEN nogmaals,bevestigd dat onze provincie zich niet langer wenst te engageren in dit tornooi.
Evaluatie waterpolo, synchroonzwemmen, masters en open water 2009
14
De provinciale afgevaardigden in de respectievelijke VSB's werden uitgenodigd een beknopte evaluatie te geven van de hoogtepunten die
in het afgelopen jaar in hun zwemdiscipline werden genoteerd.
Voorzitter
Dhr. Robert VAN HECKE(VSB Waterpolo VZF) neemt het woord en licht bepaalöe activiteiten en pijnpunten binnen zijn sportta~ toe.
Van de andere afgevaardigden binnen de diverse VSB's ontvingen we geen inp~ts. Er wordt dan ook verwezen naar het Historisch
Jaarverslag 2009 voor elk van deze sporttakken.
I
Diverse
15
I
a De voorzitter vraagt alle clubs bij inschrijvingen voor wedstrijden een leesbevestiging te vragen.
b. Eventuele! problemen met mailadressen VZFkunnen altijd gemeld worden via,communicatie@zwemfed.be
c. DZV I!raagt of ze moeten deelnemen aan de kalenderzitting. Alle clubs met competitiezwemmers moeten inderdaad deelnemen.
Diverse
d. DZV I!raagt hoe de selectie voo~ de Driekamp wordt gemaakt. Greet en Dhr. Ronny BUGGENHOUT lichten toe.
e. De vergadering wordt gesloten om 1145 uur. De voorzitter dankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een sportief aperitief in
i
de cafetaria van DE TREFFER.
Mevr.Gretl VAN DAMME geeft aan alle aanwezige zwemclubs een uiteenzetting over SPLASH.
!
Bijlage A - Welkomstwoord door de Dhr. Bart DEWULF, voorzitter
Bijlage B - l7Iistorisch Jaarverslag 2009
BijlageC - Verslag van de rekenirngnazichters

Ondertekening door de bestuurders, WAREGEM, 27 februari2010
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Bijlage A aan PJ-2010
Welkomstwoord door Dhr. Bart DEWULF, voorzitter

Geachte dames en heren,
Geachte vertegenwoordigers van de VZF en diverse VSB's
Geachte vertegenwoordigers van onze West-Vlaamse clubs

In mijn voorwoord van het jaarverslag heb ik twee sleutelwoorden gebruikt. Enerzijds bevestiging,
anderzijds verandering, change.
Dit provinciale bestuur is nu bijna twee jaar werkzaam. Het eerste jaar was er een van zoeken en
tasten, van leren en remediêren. Ondanks onze minieme ervaring, maar dankzij onze werkkracht
kenden we een succesvol eerste bestuursjaar. Vorig jaar hebben we dat bevestigd. Het
provinciale bestuur van West-Vlaanderen bleef oog hebben voor zijn kerntaken: de
vertegenwoordiging van onze clubs op diverse fronten, de ondersteuning van die clubs met raad
en daad.
Dit is voor mij het luik bevestiging.
Maar terzelfdertijd hadden we ook oog voor verandering: noodzakelijke wijzigingen om enerzijds
blijvend goed te besturen en anderzijds blijvend te ijveren voor onze aquatische sporten, waarvan
het zwemmen onze core-business is. Vanuit dit standpunt van corporate governance
(deugdzaam bestuur) werd intern een functiewissel doorgevoerd. Danny Uyttersprot nam de taak
van secretaris over van Wim Van Hecke.
Maar ook extern was en is dit bestuur voortrekker in enkele cruciale veranderingen.
Veranderingen die we uiteraard van heel nabij blijvend opvolgen en desnoods remediêren.
De hervorming van de kalender, onder impuls van de nieuwe kalendercommissie, is daar een
voorbeeld van. De transformatie van onze Interclub Henri Lecluyse tot B-criterium is een direct
gevolg van de adviezen van die commissie en de wil van het PB om mee te denken en te
stappen in die nieuwe visie. Ook de vernieuwde aanpak van de Provinciale Kampioenschappen
gebeurde onder enthousiaste impuls van dit bestuur.
Deze veranderingen moeten de continuïteit van onze sport garanderen en zorgen voor
permanente instroom van jonge atleten. Dit betekent geenszins dat de rol van onze clubs minder
belangrijk is geworden. Integendeel. Ik juich de oprichting van de alliantie GOLD Swimming
Team toe, en hoop dat alle andere West-Vlaamse clubs blijvend mee zorgen voor sterke
prestaties. Het pleziert mij om vast te stellen dat het Future Team project van onze federatie het
meest succesvol is in West-Vlaanderen. Maar ook in de andere aquatische sporten willen we
scoren. WPCN, waterpolo club Nieuwpoort is een nieuwe speler in deze veeleisende sport, we
wensen hen veel succes toe.
Maar ook op gebied van Synchroon zwemmen en Open water Zwemmen hopen we op mooie
West-Vlaamse resultaten.
Ik wens tot slot elke bestuurder, elke trainer, elke vrijwilliger in elke club te danken voor haar of
zijn inzet. De onbaatzuchtige, meestal onbezoldigde inzet van jullie allen zorgt ervoor dat vele
jonge mensen mooie kansen krijgen om te groeien in een aquatische sport. Het houdt hen niet
alleen gezond, maar kent ook een educatieve pijler. Twee zaken die nodig zijn in een degelijke
jeugdopleiding. Dat op zich, durf ik een verdienste te noemen.
Ik nodig u allen nu graag uit tot het verdere verloop van deze Algemene Vergadering.
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HISTORISCH VERSLAG 2009
PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN

VooIWoord door Dhr. Bart DEWULF, voorzitter
"Change": het sleutelwoord in de campagne van de Amerikaanse president Barak Obama is perfect toepasbaar op het
zwemjaar 2009.
Hoewel ik vorig jaar stelde dat 2009 vooral het jaar van de bevestiging moest worden, is toch de aan~et gegeven tot enkele
vemieuwingen, waarvan de ene al wat meer weerstand zal oproepen dan de andere.
De bevestiging kwam er in de vlekkeloze organisaties van de Provinciale Kampioenschappen, de Interclubcompetitie Henri
Lecluyse, de official opleidingen, de internationale Driekamp en noem maar op. Maar in een aantal van deze organisaties
werd vorig jaar de aanzet gegeven tot veranderingen, verbeteringen die In 2010 zullen moeten leiden tot een betere
promotie voor de zwemsport.
De kalendercommissie - opgericht door onze Federatie - moet een aanzet geven tot een betere regeling en verdeling van de
diverse zwemfeesten, waarbij jongere zwemmers warm gemaakt moeten worden voor onze sport, middels (kortere!)
"regionale" organisaties. Daamaast moeten belangrijke competities - Ik denk aan de superprestige - het statuut van
beschennde wedstrijden kunnen krijgen. Zo kan men de organiserende en investerende club een return garanderen.
Bovendien mogen ook traditionele wedstrijden blijvend een kans krijgen. Tot slot juich ik de unifonniteit in de organisatie van
de Provinciale Kampioenschappen toe: in (bijna) alle Vlaamse provincies tijdens vast~elegde en beschermde oktoberweken
en met unifonne programma's. Voor West-Vlaanderen worden dat een 'klassieke dag voor de lange afstand en een
weekend met een Olympisch programma.
Ook de official-opleiding wordt een beelje herteke~d. ()e "stage" vóór het ex"men v,,1t weg, wat betekent dat er eerst
opleiding"zaf worden gegeven, gekoppeld aan een evaluatie hiervan. Daarna - bij gunstig gevolg - volgen de prakIIjksessies.
Ik roep alle clubs op om de officialopleiding blijvend te promoten. Voldoende officials - die we dankbaar zijn voor hun inzet! zijn de garantie voor het organiseren van zwemfeesten, op welk niveau ook.
Onze core-business blijft zwemmen. Toch wenst het provinciale bestuur ook de andere aquatische sporten te promoten en
te ondersteunen. De provinciale selectie waterpolo werd daarom bedacht met nieuwe caps. terwijl zowel het provinciale
kampioenschap waterpolo als de Flanders Synchro konden rekenen op steun In het prijzen pakket. Ook in 2010 zullen we
de~e ontiersteuning blijventi ""nbieden,
In 2009 werden ook twee nieuwe clubs 'geboren'. WPCN, Waterpoloclub Nieuwpoort, kwam het West-Vlaamse
waterpololandschap verrijken. Daarnaast werd onder Impuls van RYSC (Ieper), ZTB (Meulebeke), MZK (Menen), UZKZ
(Zwevegem) en KZK (Kortrijk) een topsportproject boven de doopvont gehouden. GOLD Swlmmlng Team heeft de ambitie
om zwemtalenten niet alleen een doorgedreven zwemopleiding te bieden, maar de zwemmers ook compleet te omkaderen.
We wensen WPCN en GOLD veel succes toe.
Ik wens ook mijn volledige team te danken voor hun Inzet In het voorbije jaar. Er werden om praktische redenen enkele
functieverschuivingen doorgevoerd. Dat belette niet dat het provinciaal bestuur als een hecht blok hard heeft gewerkt aan
de promotie van de West-Vlaamse aquatische sporten.
Traditioneel eindigen In de pare, niet-Olympische jaren ook enkele mandaten van bestuurders, onder meer het mandaat van
voorzitter. Ik hoop dat ik opnieuw het vertrouwen mag krijgen van de West-Vlaamse clubs, om samen met een sterke ploeg
verder te bouwen aan de toekomst van de aquatische sporten in onze provincie.
Het provinciale bestuur wenst alle West-Vlaamse clubs opnieuw een sportief hoogstaand jaar toe. We blijven uitkijken naar
(top)prestaties van West-Vlaamse atleten en we blijven ijveren voor een optimale ondersteuning van de West-Vlaamse
watersport.
In bijgaand verslag overlopen we het sportjaar 2009, zowel bestuurlijk als financieel en geven we een voorsmaakje van wat
2010 ons kan brengen.
met sportieve groeten
Bart Dewulf, Voorzitter
01 januari 2010
Bart Dewulf
Voorzitter
~
Emiel Hullebroecklaan 23
B-8500 Heule - Kortrijk
)
056/371488
t 0476/500588
@
voorzltter@zwemfedwvl,be
bart.dewulf@skynet.be

1. CLUBS EN LEDENAANTALLEN
Het aantal clubs in West-Vlaanderen is met 2 eenheden gestegen:
WPCN (Waterpolo Club Nieuwpoort)
GOLD Swimming Team
Voor het aantal leden wordt verwezen naar de cijfers van de VZF, die onlangs naar alle secretariaten van de clubs
werden gestuurd: ..

2. VERGADERINGEN
2.1. BESTUURVERGADERINGEN
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

11'/0112009
21/02/2009
15/03/2009
12/05/2009
02/0712009
24/1012009
12/11/2009

Waregem
Oostende
Veurne
Tieit
Aalter
Brugge
Kortrijk

De verslagen verschenen - na goedkeuring - op de website.
2.2. PROVINCIALE JAARVERGADERING
De provinciale jaarvergadering vond plaats op 28 februari 2009 in Oostende.
2.3 KALENDERVERGADERING (25/09/2009 - Meulebeke)
Het bestuur heeft in 2009 opnieuw geopteerd voor een 'life' kalenderzitting. Tijdens die vergadering
werd de kalender voor 2010 samengesteld.
De vernieuwingen omtrent de kalender - aangestuurd door een werkgroep. die werd opgericht in de
schoot van de FederalIe - werden toegelicht.
In 2010 zal reeds een kalendervergadering in het voorjaar plaatsvinden (30 maart 2010 te Meulebeke),
om de kalender vanaf 2011 in te vullen en te sluren.

3. ORGANISATIES IN DE PROVINCIE
3.1. PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN
3.1.1

PK SPRINT; 15/3/2009 - Brugge
320 deelnemers waren goed voor 632 starts. De organisatie liep vlot en we kunnen terugblikken
op e~n prima kampio~~schap. iJit $printkamploensçhap was in die ~in historisch: het was de
laatste editie onder deze vorm.

3.1.2.

PK: 24-25/10/2009 - Brugge
232 zwemmers zorgden voor 720 starts; opnieuw een succesvol kampioenschap. De organisatie
verliep andermaal vlot en correct. In 2010 worden dit kampioenschap en de Sprint verweven tot
een tweedaags Provinciaal Kampioenschap met Olympisch Programmal
lessons learned
a. Tijdstip van uitreiken medailles hernemen op programma. Niet op podium = GEEN medaille!
b. Programma aanpassen - dit jaar wordt een Olympische programma aangeboden
c. Toegang van meer dan het voorziene aantal trainers voorkomen
Het PK zal dit jaar doorgaan op 30 en 31 oktober 2010 in het Olympiabad te BRUGGE (twee
volledige dagen).

Bart Dewulf
Voorzitter
@
Emiel Hullebroecklaan 23
B-8500 Heule - Kortrijk
)
056/371488
t 0476/500588
@
voorzitter@zwemfedwvl.be
bart.dewulf@skynet.be

Het inschrijfgeld per start blijft ook dit jaar ongewijzigd, alle aflossingsploegen starten gratis.
3.1.3.

PK LANGE AFSTAND:

4/11/200~

=Tiel!

Tielt was de redder in nood voor een PK Lange Afstand dat zo succesvol was, dat naar een
volledige dag moest uitgeweken worden! De limiettijden voor de jongste zwemmers werden
geschrapt, omwille van het feit dat dit nummer verplicht te zwemmen i$ voor wie wil deelnemen
aan de Vlaamse Jeugdkampioenschappen. We konden 166 deelnemers noterenl
Lessans learned
a. Het PK LA plannen over een ganse dag (voor dit jaar reeds voorzien)
b. Talrijke opkomst van officials I
c. Niet aanwezig op podium = GEEN medaille I
Het PK Lange Afstand zal dit jaar doorgaan op 03 oktober in het Magdalenabad te KORTRIJK
(volledige dag)
3.1.4.

PK QPIöN WATIöR
3.1.4.1. PK OPEN WATER LANGE AFSTAND
De wedstrijd open water Damme" Brugge gold als PK open water lange afstand. Het bestuur
voor de rne<failles en verleende de titels van provinciaal kampioen in diverse
categorieên.

~org<fe

3.1.4.2. PK OPEN WATER KORTE AFSTAND
De wedstrijd open water in de Brugse Reien en de Oostendse Spuikom golden als PK open
water korte afstand. Het bestuur zorgde voor de medailles en verleende de titels van provicinciaal
kampioen in diverse categorie!!n.
3.1.5.

PK WATERPOLO: 30/8/2009 - Kortrijk
Diverse ploegen knokten voor de titel van Provinciaal Kampioen. In het zonovergoten openlucht"
van Kortrijk. KZK pakte opnieuw de ti!eL

~wembad

3.2. DRIEKAMi> 2009 : 11/10/2009 - Aais!
Oost-Vlaanderen stond in 2009 paraat om de Driekamp in te richten. In Aalst werd gestreden voor de
avelWinning. die uiteindelijk naar Oost-Vlaanderen ging. West-Vlaanderen eindigde tweede!
Lessans learned
a. Deelname in verplaatsingskosten en gratis drankbonnetje voor alle W-VL zwemmers, officials, trainers
en afgevaardigden werden heel erg geapprecieerd.
b, Opvang zwemmers, officials en ouders beter te coördineren in de inkomhal zwembad,
c. Uitslag pas maandagavond beschikbaar en uitsluitingenblad en ""odes ontbraken.
d. Twee afgevaardigden en drie trainers zijn een absoluut minimum om alles vlot te laten verlopen.
e. In de toekomst zullen geselecteerde zwemmers die zonder reden afwezig blijven de dag van de
wedstrijd zelf, het jaar daarop niet meer in aanmerking worden genomen voor deelname.
Dit jaar zal de Internationale Driekamp worden georganiseerd door ZEELAND op 10 oktober 2010.
3.3, INTERPROVINCIAAL BERAAD: 19 december 2009 - Lummen (Limburg)

limburg Was - op de valreep - dan toch gastheer voor de andere provincies. Danny Uyttersprot
vertegenwoordigde West-Vlaanderen tijdens dit beraad.
Volgende punten kwamen aan bod:
Burgerlijke aansprakelijkheid bij provinciale wedstrijden en organisaties
Interdistrict
Provinciale selecties· Wijziging huishoudelijk reglement Vlaamse Zwemfederatie
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Swimgate
Uitwisseling provinciale zwemkalenders
Zwemkalender Vlaamse Zwemfederatie
Synergie tussen provinciale besturen en de Vlaamse Zwemfederatie
Organisatieprovindale zwemkampioenschappen ..
. . . ...
Aanrekenen startgelden bij provinciale zwemkampioenschappen door de Vlaamse Zwemfederatie
aan provinciale besturen
Antwerpen zal in 2010 gastheer zijn voor alle provincies,
3.4. ORGANISATIE OFFICIALOPLEIDINGEN
Het stramien van de vorige jaren werd aangehouden met twee official-opleidingen TAK, één in maart en
één in september. Freddy De Bruyne leidde alles als vanouds in goede banen.
Diverse mensen volgden ook de opleiding van jurysecretaris (JS), starter (SP) en kamprechter (K2).
;;:o",ls reeds ",angegeven in het voorwoord ~al de opleiding een kleine verandering ondergaan in ;<010.
De theorie komt vanaf heden voor de praktijk.
3.5. ORGANISATIE DAS-BEURS: )un12009
Willy Valcke werd opnieuw bereid gevonden om zijn schouders onder deze organisatie te zetten,
Samen met enkele lokale zwemmers bemande Willy gedurende 2 en 1/2 dag de stand en voerde
hij promotie voor de zwemsport. Ook in 2010 mogen wij opnieuw een beroep doen op Wil/yam
de West-Vlaamse zwemsport te promoten.
4. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BESTUURSOADEN
4.1. ALGEMEEN BEHEER EN BESTUUR
Het provinciaal bestuur heeft in 2009 alle bestuurlijke daden gesteld, conform het mandaat dat hen werd
verleend !fQQr !fEl I!lgernen'! verg~dering
4.2. BESTUURLIJKE BESLISSINGEN I REALISATIES
4.2.1. INTElRCLUB
De Interclub Henri LECLUYSE kende ook in 2009 en heel groot succes. De Interclub liep over acht
dagen, gespreid over het jaar. De clubs WZC, VZV, RZV, lTZ, DMI COAST, UZKZ en KzK namen elk
een wedstrijd voor hun rekening. De voorzitter bedankt deze clubs voor hun engagement. In totaal
werden 2624 Individuele starts genoteerd, waarvan de 1,te dag te WAREGEM, gecombineerd met de
huldiging van de W-VL officials, er bovenuit stak met maar liefst 375 starts. De prijzen verbonden aan het
individueel klassement zullen morQen op de 4d9 dag te TIELTaan de zwemmers en zwemsters worden
overhandigd. Wat het clubklassement betreft, eindigde COAST met 1613 punten als eerste, gevolgd door
KZK met 1154 punten en door IKZ met 1082 punten.
De organisatie van de InterclUb werd op dezelfde leest geschoeid als voorheen. De beslissing omtrent
een hogere tussenkomst voor de organiserende clubs werd uitgevoerd.
In 2010 wordt resoluut gekozen om de Interclub om te vormen tot een B-criterium. Daartoe werd het
reglement aangepast. De bedoeling is om in West-Vlaanderen de Interclub korter, aantrekkelijker te
maken voor beginnende competitiezwemmers, conform de idee!!n en denkpistes die in de kalendercommissie van de Vlaamse Zwemfederatie zijn naar voren gebracht.
4.2.2. WEBSITE I MAILADRESSEN
wVNI.zwemfedwvl.be is een begrip geworden: met meer dan 1500 hits per maand blijkt de website
van het provinciaal bestuur een belangrijke taal te zijn geworden voor iedereen die informatie omtrent
het West-Vlaamse zwemmen en de andere aquatische sporten nodig heeft.
Het is belangrijk om de site blijvend actueel te houden. Daartoe doen we een oproep naar alle aquatische
sporten! Uiteraard is het ook de blijvende verdienste van onze webmaster, Jan Bartholomeus, dat de
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informatie snel en degelijk gepresenteerd wordt.
De herkenbaremailadressen(fullctie@zwemfi..QYJvl.be) zijn een handige tooi gebleken in de vele
communicatie tussen diverse belanghebbende partijen in het West-Vlaamse aquatische landschap.
4.2.3. RICHTLIJN BIJDRAGEN- EN KOSTENTABEL
Een aangepaste kostentabel werd op de site geplaatst.
4.2.4. OPVOLGING VAN DE PROVINCIALE RECORDS
Danny Uyttersprot nam de taak van de homologatie van de provinciale records op zich. In vergelijking met
2008 werden mindar records gebroken, maar de resultaten mogen toch gezien worden.
4.2.5. TUSSENKOMSTEN LAKTAATTESTEN
Het provinciaal bestuur heeft ook vorig jaar een tussenkomst verleend voor hel afnemen van laktaattests.
Dit jaar wordt eenzelfde initiatief overwogen. De geplande informatiesessie werd inmiddels afgeblazen,
enerzijds omwille van de kostprijs, anderzijds omwille van de moeilijke bereikbaarheid van een degelijke
instructeur.
4.2.9, STEUN (PROVINCIALE) KAMPIOENSCHAPPEN ANDERE SPORTEN
Het provinciaal bestuur blijft de Flanders Synchro steunen.
Daarnaast werden vorig jaar voor het eerst de provinciale titels in Waterpolo en Openwatarzwemmen
toegekend. Het bestuur zorgde voor medailles en bekers.

5. VOORUITBLIK Ol> DE ORGANISATIES 2010
Volgende organisaties staan op stapel:
- nieuwjaarsreceptie voor alle West-Vlaamse officials (23/1 - Waregem)
- provinciale jaalVergadering (27/2 - Waregem)
- kalenderzitling 2010-2011 (30/3 - Meulebeke)
- PK zwemmen Lange Afstand (3/10 - Kortrijk)
- PK zwemmen (30 en 31/10 - Brugge)
- Driekamp (10/10 - organisatie Zeeland)
- DAS-beurs 2010 üunl)
• staun PK open water
- steun Flanders Synchro
- steun PK Waterpolo (eind augustus)
- steun West-Vlaamse clubs in de kost van Swimgate

voor het provinciaal bestuur West-Vlaanderen,
Bart Dewulf
Voorzitter
1/1/2010,
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Provincie West-Vlaanderen Financieel Overzicht Werkjaar 2009
INKOMSTEN

UITGAVEN

Provinciale A·karnploenschappen
Startgelden

Inkomgelden + programma's
Organisatie kosten

3955,90
2778,00
0,00

6733,90 Provinciale A-kampioenschappen
Vergoeding wedstrijdjury
Vergoeding officials (12,50 €)

Vergoeding medische dienst
Medailles
Drukwerk

Drank officials + bestuur
Huur zwembad
Andere wedstrijden
Startgelden

Inkomgelden + programma's
Organisatiekosten

4592,00
0,00
-3017,60

Opleiding officials

bijdragen deelnemers

0,00

Intresten Bank
Provinciale toelagen

1574,40 Andere wedstrijden
Vergoeding wedstrijdjury
Vergoeding officials (12,50 €)

Vergoeding medische dienst
Medailles
Drukwerk
Drank officials + bestuur
Huur zwembad

0)00 Opleiding officials
huur lokalen
vergoeding lesgevers + diversen

3879,41
325,00
0,00
2381,00
0,00
610,91
562,50
315,95
0,00
0,00
106,70
0,00
128,00
81,25
32,00
32,00
0,00

19,23 Algemene secretariaatkosten

+ VZF

Sponsoring
Bijdragen clubs
lidgelden

voorprogramma's

0,00
0,00

wedstrijdjury

boetes
diversen

605,00

DAS beurs
T-shirts

Redders & Trainers
LactaaUesten
3637,37 Schildjes, stickers & brevetten

Schildjes, stickers & brevetten

facturatie
Zilveren Zwaantjes

TOTAAL INKOMSTEN

telefoon- en portkosten
copies en drukwerk
6771,10
verplaatsingen en km-vergoedingen
280,00
vergaderkosten
bankkosten
605,00
huur materiaal
werkingskosten
diversen
Andere diverse kosten
prijzen en premies

3493,37
144,00

19621,00

KBZB

Zilveren Zwaantjes

TOTAAL UITGAVEN

WINST

8473,15
497,08
107,88
988,70
-19,20
34,62
0,00
1920,00
4944,07
1888,84
1245,00
-6,16
0,00
25,00
625,00
2358,85
2358,85
0,00

16948,20

2672, 80 1

Provincie West-Vlaanderen Financiele Begroting 2010
UITGAVEN

INKOMSTEN

4700,00 Provinciale A-kampioenschappen

Provinciale A-kampioenschappen
Startgelden
Inkomgelden + programma's

3500,00
1200,00

Andere wedstrijden
Startgelden
Inkomgelden + programma's

4000,00
0,00

Allerlei

Vergoeding wedstrijdjury
startgelden VZF
medische dienst I redders
Medailles
Drukwerk
Organisatiekosten
Huur zwembad

4000,00 Andere wedstrijden

200,00

Vergoeding wedstrijdjury
Organisatiekosten
medische dienst I redders
Medailles I prijzen
Drukwerk
Huur zwembad

20,00
5000,00

5000,00

Toelage VZF

2500,00

2500,00

boetes

400,00

telefoon- en portkosten
copies en drukwerk
verplaatsingen en km-vergoedingen
vergaderkosten
bankkosten
huur materiaal
diversen

5170,00
600,00
200,00
1200,00
500,00
70,00
100,00
2500,00

400,00
Andere diverse kosten
prijzen en premies
DAS beurs
Trainers
Lactaat!esten

Schildjes, stickers & brevetten
facturatie

100,00
50,00
50,00

20,00 Algemene secretariaatkosten

Provinciale toelagen

Bijdragen clubs

4600,00
300,00
3500,00
100,00
400,00
50,00
250,00

200,00 Opleiding officials
huur lokalen
diversen

Intresten Bank

3500,00
500,00
500,00
200,00
1000,00
100,00
500,00
700,00

2150,00
800,00
300,00
300,00
750,00

3500,00 Schildjes, stickers & brevetten
3500,00

KBZB

2300,00
2300,00

2500,00
Swimgate

TOTAAL INKOMSTEN

20320,00

TOTAAL UITGAVEN

2500,00

20320,00

Bijlage C aan PJ-2010

Verslag van de rekeningnazichters 2009

Ik, Pascal DE SAEDELEER (MZK) verklaar, samen met Kris DHONOT (GOLD) en Peter
VERBURGH (ROSC) de controle van de rekeningen te hebben uitgevoerd op 23 januari
2010 in DE TREFFER te WAREGEM.
Na nazicht van balansen, banksaldo's en bewijsstukken verklaren wij dat de boekhouding
zeer goed en correct wordt bijgehouden en bijgevolg vragen wij aan de Provinciale
Jaarvergadering, samengesteld uit gemandateerden van alle West-Vlaamse clubs, om de
rekeningen goed te keuren en kwijting te geven aan de leden van het Provinciaal Bestuur
VZF W-VL en aan de penningmeester, Dhr. Pascal BOURGOIS".

