VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF NR: 03/2011
Datum:
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KB.l.B.Maamse Zwemfederatie
PROVo WEST-VlAANDEREN

Verontschuldigd:
Afwezig:
Uitaenodiad :

05 mei 2011
O.C. Mandelroos, Gemeenteplein 1, 8780 OOSTROZEBEKE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian, BARBRY Geert,
DEWITTE Greet, DESMET Kurt
CALUS Dirk
NIHIL
BUGGENHOUT Ronn

IDEELI '-VASTER.UBRIEKEN·.
Serie

1
2
3
4

5

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden welkom en opent de verqadering om 20.00 uur.
Opname aanwezig heden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 24 februari te VEURNE 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.bevoorwatde reguliere communicatie betreft tussen de KBZB, VZF,
provinciale besturen en clubs.

Actie
Els
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. 25/02/11 : overmaken origineel verslag van de vergadering 02-2011 te VEURNE
b. Brief aan VZF dd. 14/03/11 : overmaken origineel verslag van de provinciale jaarvergadering dd. 12/03/11 te BRUGGE
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. 13/03/11 : overmaken verslag provinciale jaarvergadering dd, 12/03/11 te BRUGGE
b. Mail van Bert Defrevne dd. 11/04/11 : organisatie WP-tomooi 11/11/11 doorW-VL
Diverse briefwisseling
a. Mail aan zwemkring ZEELAND dd. 27/02/11 : standpunt W-VL m.b.t. organisatie wedstrijd Internationale Driekamp voor andersvaliden
b. Mail van zwemkring ZEELAND dd. 19/04/11 : akkoord met voorgestelde datum 15/10/11 voor Internationale Driekamp
- ---
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6
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8

Omschrijving
Homologatie provinciale records
De volgende provinciale records worden aan de bestuurders voorgelegd en bekrachtigd:
50 m rugslag
CALLEEUW Hanne COAST
25m
Torhout
27/03/2011
0.30.73
100 m rugslag
CALLEEUW Hanne COAST
25m
Torhout
27/03/2011
1.06.11
50 m vlinderslag
DE SAEDELEER Jodie GOLD
25m
Waregem
24/04/2011
0.28.92
Proficiat aan de atleten voor het gezwommen record.
In een beQeleidende brief bij het qetuigschrift zal de zwemmer richtlijnen ontvangen voor ontvangst van de geldprijs verbonden aan het record.
Website
Aantal hits: +/- 60000 (15/06/10 - 29300, 14/09/10 - 31600, 09/11/10 - 36500, 20/01/11 - 40600, 24/02111 - 44600)
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.

Actie

Geert

Danny
Webmaster
Marian

[DEEL 11-' FOLLOW"UPVANVORIGEVERGADERING(24februari2011 teVEURNE)
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Omschrijving
Evaluatie 12 maart 11
Zowel de provinciale jaarvergadering (PJ), de kalenderzitting (KAL), de vriendschapsdrink officials en de West-Vlaanderen
Sprint! zijn over het algemeen prima verlopen.
Lessons leamed
1. Volgend jaar PJ en KAL enerzijds en vriendschapsdrink en W-VL Sprint! anderzijds op twee verschillende dagen organiseren
2. Formule Henri Lecluyse herbekijken
3. Niet alle aanwezige officials hadden zich vooraf ingeschreven op de vriendschapsdrink
4. Aanwezigheid Vlaams minister Hilde Crevtts werd heel erQ Qewaardeerd
Terugbetaling lactaattesten 2010
Tot 31 maart 11 konden de clubs een terugbetalingsaanvraag indienen a rato van 5 Eur/zwemmer. Slechts drie clubs zijn op dit
aanbod inQegaan.
Interprovinciaal waterpolotomooi te W-VL, 11/11/11
Het tom ooi zal dIT jaar doorgaan in W-VL. In voorbereiding hierop zal met alle W-VL waterpoloclubs en trainers op maandag 06
juni om 20.00 uur in de cafetaria van het Olympiabad te BRUGGE een coördinatievergadering worden georganiseerd vanuit het
PBW-VL.
Organisatie lessen/examens officials 2011
Voor de sessie die doorging te DIKSMUlDE hebben zich 31 kandidaat-TAK's ingeschreven en zijn er veertien geslaagd in het
theoretisch examen met> 80%. Zes behaalden tussen 70 en 80% en legden een herexamen af. Zes behaalden minder dan
70% en moeten de lessen en examen opnieuw volgen.
Het PB wenst iedereen van harte proficiat en succes met hun verdere vorming.
Wedstrijd ontwerp nieuw provinciaal logo
Tijdens een 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 één
ontwerp. Alle zwemmers en zwemsters worden nogmaals opgeroepen om hun ontwerpen over te maken.

Actie
Afgesloten
Op te volgen
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X

X

Danny

X

Danny
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7

8
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Actie
Opte volgen
Afgesloten

Omschrijving
Jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) VZF 2011
Dit jaar werd de AV VZF georganiseerd op zaterdagvoormiddag 26/03/11 in het "Ontmoetingscentrum POLDERBOS", Polderbos
20, 9820 DE PINTE (OOST-VLAANDEREN). Els overloopt de belangrijkste punten.
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
het provinciaal bestuur, konden uiterlijk tot 01 mei 11 een kopie van de factuur en een kopie van het bewijs van betaling
overmaken aan de penningmeester. Slechts veertien clubs hebben van deze terugbetaling gebruik gemaakt.
Interdistrictenberaad 2011
Danny en Geert hebben op uitnodiging van het PB O-VL deelgenomen aan het nationaal interdistrictenberaad op zaterdag 9
april 2011 te GRIMBERGEN. Danny brengt verslag uit. Aansluitend wordt het standpunt van het PB W-VL besproken voor wat
betreft de deelname aan de vemieuwde "Interdistrict" . Er wordt beslist voor dit jaar niet deel te nemen (reeds wedstrijd Henri
Lecluyse gepland op 25 september te VEURNE). Vanaf 2012 wenst W-VL zich opnieuw in te SChrijven in dit tomooi.
Herstelling tussenafstandsborden 800-1500 VS
s
Na de 1 'e Lecluyse (lange afstand) te WAREGEM werden twee sets van de tussenafstandsborden kapot terug gegeven.
Er is contact opgenomen met de leverancier voor beroep op garantie ..
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Omschrijving
Datum Internationale Driekamp 2011
Akkoord tussen de drie deelnemende provincies voor 15 oktober 2011. Els zal het VP opmaken en voorleggen ter goedkeuring
aan de provinciaal gemandateerde van de VZF. Aansluitend zal Danny de officiële uitnodigingen overmaken aan de
deelnemende provinciebesturen. Er wordt een oproep verspreid aan alle provinciale officials om een uitsluitend W-VL jury
samen te stellen.
DAS-beurs
Willy Valcke en zijn medewerkers zullen dezelfde tussenkomst krijgen als vorig jaar. Alle verdere administratieve verplichtingen
worden dit jaar nog verzekerd door Danny. Volgend jaar zal de DAS-beurs gecoördineerd worden door Geert.
Els zal zorgen voor afhalen en terugbrengen van de zwembank bij de VZF.
Vrijwilligersvergoeding medewerkers
Iedereen die zich vrijwillig engageert om een activiteit van het PB te ondersteunen, zal als compensatie een vrijwilligersvergoeding ontvangen van 15,00 Eur voor een halve dagactiviteit en 30,00 Eur voor een dagactiviteit?
Provinciale tussenkomst in wedstrijden
Vanaf september 2011 zullen clubs die een wedstrijd organiseren hiervoor een tussenkomst kunnen bekomen van het PB van
50,OQ Eur. De club zal uiterlijk tot één maand na de wedstrijd een schriftelijke aanvraag richten aan de [lenningmeester.
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Geert zal Sepp contacteren om anomalieën op de lijst W-VL te melden.
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