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K.B.l.B.Maamse Zwemfederatie
PROVo VVEST-Vl...AANDEREN

24 februari 2011
VEURNE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian, BARBRY Geert
DEWITTE Greet, DESMET Kurt
NIHIL
BUGGENHOUT Ronnv, DEFREYNE Bert

[ DEEL I - VASTE RUBRIEKEN
Serie
1
2

3
4

5

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering om 21.00 uur.
Opname aanwezig heden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Pascal laat eveneens het blad verplaatsingskosten ondertekenen voor de vorige vergadering op 20 januari 11 te KORTRIJK.
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 20 januari 11 te KORTRIJK 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.
Hij vermeldt dat vóór de vergadering de boekhouding 2010 werd geverifieerd door de rekeningnazichters.
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. 21/01/11 : overmaken origineel verslag van de vergadering 01-2011 te KORTRIJK
b. Brieven aan voorzitter en secretaris-generaal VZF, W-VL lid van de RvB, W-VL leden binnen de VSB's dd. 21/01/11 : uitnodigingen PJ 2011 en
dagorde
c. Brief van VZF dd . 24/01/11 : uitnodiging en dagorde van de AV op 26 maart 11 in DE PINTE
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken:
a. Brieven en mails aan alle clubs dd. 21/01/11 : overmaken uitnodigingen PJ 2011 en dagorde, uitnodigingen kalenderzitting, uitnodigingen
vriendschapsdrink voor alle W-VL officials
b. Mail van zwemkring ZEELAND dd. 28/01/11 : vraag voor organisatie wedstrijd Internationale Driekamp voor andersvaliden
c. Mail aan Bert Defreyne (BZK) dd. 01/02/11 : uitnodiging deelname aan vergadering PB dd. 24/02/11 te VEURNE
d. Mail van Bert Defreyne (BZK) dd. 06/02/11 : bevestiging deelname aan vergadering PB dd. 24/02/11 te VEURNE
--
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Omschrijving
Diverse briefwisseling
a. Brief aan de heer Gouverneur en mevrouw de Gede~uteerde voor S~ort dd. 21/01/11 : uitnodiging voor wedstrijd West-Vlaanderen Sprint!
b. Brief van S~ortdienst Prov W-VL dd. 28/01/11 : uitnodiging provinciale sportprijzen 2010 in concertgebouw BRUGGE
c. Brief van de heer Gouverneur dd. 28/01/11 : bevestiging van deelname onder voorbehoud wedstrijd West-Vlaanderen Sprint!
d. Brief van de S~ortdienst ~rovincie W-VL dd. 28/01/11 : uitnodiging uitreiking West-Vlaamse Sportprijzen 2010
e. Mail van mevrouw de Gede~uteerde voor S~ort dd. 30/01/11 : verontschuldiging voor wedstrijd West-Vlaanderen Sprint!
f. Brief aan diensthoofd S~ortdienst ~rovincie W-VL Frank Bulcaen dd. 02/02/11 : uitnodiging voor wedstrijd West-Vlaanderen Sprint!
g. Brief van de S~ortdienst ~rovincie W-VL dd.26/01/11 : goedkeuring erkenning werkingsjaar 2011 - werkingstoelagen
h. Brief aan mevrouw de minister Hilde Crevits dd. 09/02/11 : uitnodiging voor wedstrijd West-Vlaanderen Sprint!
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Homologatie provinciale records
De volgende provinciale records worden aan de bestuurders voorgelegd en bekrachtigd:
4 x 100 m wisselslag
GOLD jongens 13/14-jarigen
06/02/2011
Antwerpen
50 m
4.31 .36
Proficiat aan deze aflossingsploeg voor het gezwommen record.
In een begeleidende brief bij het getuigschrift zal de zwemmer richtlijnen ontvangen voor ontvangst van de geldprijs verbonden aan het record.
Website
Aantal hits: +/- 44600 (15/06/10 - 29300, 14/09/10 - 31600, 09/11/10 - 36500, 20/01/11 - 40600)
De nieuwe site werd op 01 februari 11 online geplaatst. De reacties van de clubs op de website "new look" zijn heel positief.
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
De medailles voor de sprintwedstrijd werden aangekocht en worden opgenomen in het patrimonium .
Het restant van de handdoeken van de IC Lecluyse werd eveneens in de stock genomen .
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FOllOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (20 januari 2011 te KORTRIJK)
Omschrijving

Provinciale Jaarvergadering 2011
De PJ 2011 wordt gehouden op 12 maart 2011. Locatie: BRUGGE
De uitnodigingen werden verstuurd per brief en per mail aan alle clubs en genodigden (voorzitter en secretaris-generaal VZF, WVL lid van de RvB, W-VL leden binnen de VSB's).
Volmachten zijn niet toegelaten. Aan de afwezige clubs zal een boete van € 40,00 worden aangerekend .
Voor verdere details wordt verwezen naar het verslaÇJ van de PJ 2011.
Kalenderzitting
De kalenderzitting wordt dit jaar georganiseerd op 12 maart 2011 te BRUGGE. Enkel clubs die competitiezwemmers hebben
en/of die een wedstrijd wensen te organiseren, zijn uitgenodigd op de kalendervergadering. Voor de afwezige clubs zal een
kost van 40,00 Eur worden aangerekend (zie kosten- en bijdragentabel). Danny heeft alle clubs per brief en per mail
uitgenodigd. Greet heeft het ontwerp van kalender opgemaakt en doorgestuurd naar de clubs .
Voor verdere details wordt verwezen naar het verslag van de kalenderzitting 2011 .
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Omschrijving
Vriendschapsdrink West-Vlaamse officials
Door omstandigheden zal de huldiging van de W-VL officials eveneens op 12 maart 11 doorgaan in de vergaderzaal van het
zwembad te BRUGGE vóór de juryvergadering van de wedstrijd West-Vlaanderen Sprint!
Danny heeft alle W-VL officials via hun clubsecretariaat en via de website uitgenodigd. Tot op heden hebben een 40-tal officials
gereageerd.
West-Vlaanderen Sprint! (12 maart 11)
Het VP en wedstrijdreglement werden overgemaakt aan de clubs .
Beschikbaarheid en taakverdeling bestuursleden
Beschikbaarheid bestuursleden: Els, Danny (JF), Greet (K1), Pascal, Marian, Geert
Beschikbaarheid losse medewerkers : Jan, Alain, Wim, Lieve
De taakverdeling werd besproken.
De Gouverneur, Mevr. de gedeputeerde voor sport, het diensthoofd van Sportdienst W-VL en mevrouw de Vlaamse minister voor
Mobiliteit en Openbare Werken werden per brief uitgenodigd. De gouverneur heeft bevestigd.
Terugbetaling lactaattesten 2010
De clubs krijgen terugbetaling op basis van twee facturen a rato van 5 Eur/zwemmer. De clubs worden verzocht kopies van de
facturen over te maken aan de penningmeester voor 31 maart 11 .
Interprovinciaal waterpolotornooi te GENK, 11/11/10
Dhr. Bert Defreyne werd op de vergadering uitgenodigd om een feedback te geven van het tornooi en de selectiewedstrijden. In
voorbereiding op het interprovinciaal tornooi 2011 zal met alle W-VL waterpoloclubs en trainers begin juni een
coördinatievergadering worden georganiseerd vanuit het PB W-VL.
Organisatie lessen/examens officials 2011
Tot op heden hebben zich +/- 30 kandidaat TAK's ingeschreven. De lessen en het examen gaan door op de aangekondigde
data.
Kandidaturen W-VL sportprijzen 2010
Met een schrijven dd. 28/01/11 werden de voorzitter en de secretaris uitgenodigd op de uitreiking van de West-Vlaamse
sportprijzen 2010 in het concertgebouw te BRUGGE op 23 februari 11 om 20 .00 uur.
Beloftevolle jongere: Jonas COREELMAN, GOLD
Sportbeoefenaar met een handicap: Sven DECAESSTECKER, ROSC
Sportvrouw: Fanny LECLUYSE, DM
Er werden geen zwemmers weerhouden voor een sportprijs.
Wedstrijd ontwerp nieuw provinciaal logo
Tijdens de vorige vergadering heeft het PB een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerp van een nieuw logo. De voorwaarden
werden gedefinieerd. Er werden flyers verdeeld tijdens de Interclub Henri Lecluyse te IEPER. Tot op heden ontvingen we geen
ontwerpen.
Jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) VZF 2011
Dit jaar wordt de AV VZF georganiseerd op zaterdagvoormiddag 26/03/11 in het "Ontmoetingscentrum POLDERBOS",
Polderbos 20,9820 DE PINTE (OOST-VLAANDEREN). Deelnemers : Danny en Els
Kost Swimgate VZF aangerekend aan clubs
Diverse clubs hebben Danny ervan ingelicht dat door de VZF een eenmalige kost van 100,00 Eur werd aangerekend. De VZF
heeft via haar website toelichting gegeven omtrent deze inning. De clubs die aanspraak wensen te maken op terugbetaling door
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het provinciaal bestuur, zullen uiterlijk op 01 mei 11 een kopie van de factuur en een kopie van het bewijs van betaling
overmaken aan de oenninameester.
Interdistrictenberaad 2011
PB O-VL nodigt ons uit op een nationaal interdistrictenberaad op zaterdag 9 april 2011, om 10.00 uur in de vergaderzaal van het
cafetaria van het zwembad van STROMBEEK-BEVER, Ringlaan 25 te GRIMBERGEN.
O.a. op de agenda: voorstel van het herwerkte reglement "Interdistrict".
Dannv en Greet zullen deelnemen aan de veraaderin

esloten

Danny
Greet

[ DEEL 111 - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Omschrijving

Serie
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Werkingstoelagen 2011
Met een schrijven dd. 28/01/11 werd ons gevraagd onze aanvragen voor werkingstoelagen 2011 in te dienen bij de Provinciale
Sportdienst. Pascal zal het dossier samenstellen en overmaken.
Paralympic Internationale Driekamp
De leden van de zwem kring ZEELAND hebben per mail geïnformeerd naar de haalbaarheid van deelname van sporters met
beperkingen aan de Internationale Driekamp of de organisatie van een aparte Internationale Driekamp voor andersvalide
sporters. Standpunt W-VL zal door de voorzitter aan ZEELAND worden overgemaakt.
Herstelling tussenafstandsborden 800-1500 VS
ste
Na de 1 Lecluyse (lange afstand) te WAREGEM werden twee sets van de tussenafstandsborden kapot terug gegeven.
Er wordt contact opgenomen met de leverancier voor beroep op garantie.
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[DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie
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Omschrijving

12/03/11 (10.00-12.00 uur) : Provinciale Jaarvergadering 2011 (Olympiabad BRUGGE)
12/03/11 (14.00-15.00 uur) : Kalenderzitting 2011-2012 (Olympiabad BRUGGE)
12/03/11 (17.00-17.30 uur) : Huldiging officials (Olympiabad BRUGGE)
12/03/11 (Inzwemmen 18.00 uur) : West-Vlaanderen Sprint! (Olympiabad BRUGGE)
26/03/11 : AV VZF (Ontmoetingscentrum POLDERBOS, Polderbos 20,9820 DE PINTE)
09/04/11 (10 .00 uur) : Interdistrictenberaad (Ringlaan 25 te GRIMBERGEN)
24/06/11 (AM), 27-28/06/11: DAS-beurs Xpo KORTRIJK
02/10/11 : PK LA (KORTRIJK)
16/10/11 : Internationale Driekamp te BRUGGE
29-30/10/11 : PK (BRUGGE)
10/12/11 : Interprovinciaal Beraad 2011 (I PB) (OOST-VLAANDEREN)
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Tafelronde
1. Medailles open water korte afstand (BYK) en lange afstand (BZK) worden ter beschikking gesteld door het PB W-VL.
2
2. Pascal zal een bestelling plaatsen voor medailles en bekers Internationale Driekamp
3. Ronny bespreekt een aantal initiatieven die binnen het VSB-zwemmen werden genomen.
De vergadering wordt gesloten om 23.30 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 05 Mei 2011
UUR: 20.00
PLAATS: MEULEBEKE (Ter Borcht)
..
loor de bestuurders, VEURNE, 24 februari 2011
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Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheer
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