VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF NR : 04/2011
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K B.Z. B.N1aamse Zv.emfederatie

PROV. WEST-VLAANDEREN

IDEEL I -

Datum :
Plaats :
Aanwezig :
Verontschuldigd :
Uitgenodigd :
Aanwezig :
Verontschuldigd :
Afwezig:

06juni2011
OOSTENDE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny
DEWITTE Greet, BOURGOIS Pascal, BARBRY Geert, LAMBERTIJN Marian, DESMET Kurt
Vertegenwoordigers van aile West-VIaamse waterpoloclubs
BZK (Bert Defreyne), ROSC (Steve Mechele)
TZK (Piet De Craemer)
KZK, WPK, BZV, RZV, WPW, WPCN

VASTE RUBRIEKEN

Serle
1

Omschrijvlng

Actie

Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de genodigden van de diverse waterpoloclubs van de provincie West-VIaanderen welkom en opent de vergadering om 20.00
uur. Deze vergadering zal uitsluitend handelen over het interprovinciaal waterpolotornooi dat op 11/11/11 in onze provincie zal doorgaan en wordt
gehouden met een beperkte aanwezigheid van provinciale bestuursleden .
De voorzitter betreurt de minimale interesse vanwege de provinciale waterpoloclubs : zes clubs hebben zelfs helemaal niet gereageerd op de
diverse mails die hen zowel via hun zwemfed-mailadressen als via prive-mailadressen werden verstuurd.

2

3

Opname aanwezlgheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vorige vergaderir}Q zal OIJ 15 september 2011 worden goedgekeurd.

Els

Danny
Danny

I DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (05 mei 2011 te OOSTROZEBEKE)
NIHIL, zie verslag volgende vergadering 05-2011 dd. 15 september 2011

I DEEL Ill - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

Omschrijving
lnterprovlnciaal waterpolotornool11/11/11

1

Feedback van de edltle 2010 - HASSELT
1. Uitnodigingen voor selectiewedstrijd te laat/niet verstuurd
2. Datum van de selectiewedstrijd te BRUGGE enkele dagen voordien nog gewijzigd

Actie
Afgesloten
Op te volgen

Serie

Omschrijving

Actie
Op te volgen
Afgesloten

3. Vraag voor tussenkomst in verplaatsing trainers, spelers, bekomen t-shirt .. . te laat ingediend
4. Onduidelijke communicatie tussen de provinciale verantwoordelijke waterpolo en het provinciaal bestuur

I

Organisatie 2011 - BRUGGE
1. Deelnemende provincies
Danny zal de betrokkenheid van de KBZB en/of VZF bij dit tornooi navragen.
Aile Vlaamse provincies nemen autonoom deel, met uitzondering van Vlaams-Brabant dat samen met de provincie Limburg
een selectie opstelt.
2. Deelnemende West-VIaamse clubs
Aile West-VIaamse clubs zullen per mail worden uitgenodigd.
3. Selectiewedstrijd(en)
Reeds vastgelegd op kalender VZF : 23, 24 of 25 september 2011 .
Danny zal proberen het Olympiabad te BRUGGE te krijgen op zaterdag 24 september voor 3 uur een half bad of voor 1,5
uur het volledig bad.
De clubs zullen hun geselecteerde spelers aan de provincie kenbaar moeten maken uiterlijk op 15 september 2011 .
Aanduiding van de geselecteerde spelers door gemandateerde trainers (benjamins en miniemen, 2 x 13 spelers).
Provinciaal gemandateerde trainers : een trainer van BZK (aan te duiden) en Steve Mechele (ROSC).
4. Wedstrijd
BZK verleent logistieke en sportieve ondersteuning aan dit tornooi.
Zwembad : Olympiabad te BRUGGE.
Acht officials vanuit de verschillende clubs in functie van het aantal spelers.
Gratis toegang .
5.

Tegemoetkomingen provinciaal bestuur
Danny zal de tussenkomst KBZBNZF (bekers en medailles, vergoeding scheidsrechters, zwembad ... ) checken. Aangezien
het PB te laat werd ingelicht over dit evenement, zijn provinciale subsidies uitgesloten (aanvraag reeds een jaar voordien in
te dienen bij de provinciale sportraad) .
Aile briefwisseling wordt ge'initieerd vanuit het secretariaat van het PB.
Het zwembad wordt vastgelegd vanuit het PB.
Spelers dragen verplicht caps met provinciaallogo "West-VIaanderen, door mensen gedreven".
T -shirts voor aile atleten.
Provincievlaggen.

Danny
Els
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24/06/11 (AM), 27-28/06/11 : DAS-beurs Xpo KORTRIJK
02/10/11 : PK LA (BRUGGE)
15/10/11 : lnternationale Driekamp te BRUGGE
29-30/1 0/11 : PK (BRUGGE)
11/11/11 : lnterprovinciaal WP-tornooi (WEST-VLAANDEREN)
10/12/11 : lnterprovinciaal Beraad 2011 (IPB) (OOST-VLAANDEREN)
10/03/12 : West-VIaanderen Sprint ! (BRUGGE)
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Els ALLEGAERT
Voorzitter
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Actie
Opte volgen
Afgesloten
Willy
ledereen
ledereen
ledereen
ledereen
Els, Danny
ledereen

Omschrijving

2
De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur
.DATVMVOLGEND.EVER~ADERIN<l : ·· 15$ept~rnber20t1 < .··...·.·.·.
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PLAATS : ·r oRHOUT :· · . ·.. ·.· · ·.•
Ondertekening door de bestuurders, OOSTENDE, 06 JUnl 2011
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