VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF NR : 05/2011
Datum :
Plaats :
Aanwezig :
Verontschuldigd :
Afwezig :
Uitgenodigd :

22 september 2011
Het Paviljoen, Pastoriestraat 7 (DON BOSCO), 8820 TORHOUT
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian, BARBRY Geert,
DEWITTE Greet
DESMET Kurt
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny

DEEL I – VASTE RUBRIEKEN
Serie
1
2
3

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 05 mei te OOSTROZEBEKE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan de VZF.
Het verslag van de vergadering dd. 06 juni te OOSTENDE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan de VZF

4

5

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.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.07/05/11 : overmaken origineel verslag van de vergadering 03-2011 te OOSTROZEBEKE
b. Brief aan VZF dd.07/05/11 : overmaken origineel verslag kalenderzitting KAL-2011 te BRUGGE
c. Brief aan VZF dd. 07/06/11 : overmaken origineel verslag van de vergadering 04-2011 te OOSTENDE
d. Mail aan VZF dd. 07/06/11 : vraag tussenkomst VZF bij interprovinciaal WP-tornooi
e. Mail van VZF dd. 09/06/11 : tussenkomst VZF bij interprovinciaal WP-tornooi voor scheidsrechters, huur bad dag van tornooi en medailles
f. Mail van PB BCBW dd. 08/07/11 : uitnodiging Interdistrict 2011
g. Mail aan PB BCBW en alle andere PB en districten dd. 08/07/11 : bevestiging niet deelname PB W-VL voor 2011
h. Mail van secr-gen VZF dd. 13/09/11 : bevestiging dat wegens clubverandering twee van drie rekeningnazichters van dezelfde club mogen zijn
i. Mail van PB O-VL dd. 14/09/11 : nominatieve bevestiging VIP’s, trainer en afgevaardigde O-VL voor Driekamp 15/10/11
j. Brief van VZF dd. 20/09/11 : diverse mededelingen aan secretarissen
k. Mail van ZEELAND dd. 21/09/11 : nominatieve bevestiging VIP’s ZEELAND voor Driekamp 15/10/11

Actie
Els
Pascal
Allen
Pascal

Danny

Serie

Omschrijving
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 waterpoloclubs dd. 23/05/11 en 27/05/11 : uitnodiging op vergadering PB (coördinatievergadering) voor waterpolotornooi 11/11/11
b. Brief aan alle waterpoloclubs dd. 10/06/11 : overmaken verslag vergadering PB dd. 06/06/11 i.v.m. interprovinciaal WP-tornooi op 11/11/11
c. Mail aan alle WP-clubs en –verantwoordelijken dd. 03/07/11 : oproep voor namen voor selectiewedstrijd dd. 25/09/11 te BRUGGE
d. Mail van KZK dd. 04/08/11 : uittreden van KZK uit GOLD
e. Mail aan alle clubs dd. 14/08/11 : herinnering aan tweede lesmoment kandidaat TAK te Tielt op 17/09/11

Actie

Diverse briefwisseling
a. Brief aan W-VL geselecteerden WK te SHANGAI dd. 22/05/11 : Brian Ryckeman, Jasper Aerents en Fanny Lecluyse kregen op hun thuisadres
een proficiatbrief n.a.v. hun selectie voor het WK te SHANGAI van 16-31 juli 11
b. Mail van secretariaat DAS-beurs dd. 08/06/11 : laatste detailrichtlijnen m.b.t. DAS-beurs 2011 (per mail)
c. Brief aan secretariaat DAS-beurs dd. 10/06/11 : terugsturen overzichtslijst medewerkers DAS-beurs 2011
d. Mail aan directeur Olympiabad dd. 12/06/11 : vastleggen zwembad voor selectietraining waterpolo (24/09/11) en WP-tornooi (11/11/11)
e. Brief van secretariaat DAS-beurs dd. 21/06/11 : laatste detailrichtlijnen m.b.t. DAS-beurs 2011 (hardcopies per post)
f. Mail van secretariaat DAS-beurs dd. 23/06/11 : verzoek tot indienen terugbetalingsaanvraag verplaatsingskosten en materiaalkosten DAS-beurs
g. Brief van Sportraad dd. 23/06/11 : herinneringsbrief betaling zwembad Sprintmeeting 2011
h. Brief van Prov. West-Vlaanderen – dienst communicatie dd. 27/06/11 : Jaarboek 2011
i. Brief aan secretariaat DAS-beurs dd. 30/06/11 : overmaken terugbetalingsaanvraag verplaatsingskosten en materiaalkosten DAS-beurs
j. Mail van West-Consultancy dd. 30/06/11 : overmaken factuur huur zwembank DAS-beurs (voor betaling doorgestuurd aan penningmeester)
k. Brief aan alle DAS-medewerkers 2011 dd. 10/07/11 : Willy Valcke, Herman Poppe, Siebe Denys en Vera Verhaeghe kregen op hun thuisadres
een bedankingsbrief n.a.v. hun inzet tijdens de DAS-beurs 2011 in de XPo te KORTRIJK
l. Brief aan secretariaat DAS-beurs dd. 10/07/11 : terugsturen “Alles Kan Beter-formulier” DAS-beurs 2011
m. Brief aan Sven DECAESSTECKER dd. 11/07/11 : proficiatbrief naar thuisadres voor behaalde resultaten op EK voor paralympiërs te BERLIJN
n. Brief aan PB O-VL en Kring ZEELAND dd. 15/08/11 : uitnodiging voor Internationale Driekamp 2011
o. Mail van Sportdienst W-VL dd. 22/08/11 : aankoop publicitaire ruimte 2012
p. Brief van Sportdienst W-VL dd. 18/08/11 : DAS-beurs 2012 – principeakkoord
q. Brief aan Sportdienst W-VL dd. 23/08/11 : DAS-beurs 2012 – terugsturen vervolledigd principeakkoord deelname 26-28 juni 12
r. Brief van Sportdienst W-VL dd. 06/09/11 : toekenning werkingstoelage 2010
s. Mail van Sportdienst W-VL dd. 13/09/11 : DAS-beurs 2012 – principeakkoord “verzoek tot uitbetaling voorschot”
t. Brief aan Sportdienst W-VL dd. 15/09/11 : DAS-beurs 2012 – terugsturen vervolledigd principeakkoord “verzoek tot uitbetaling voorschot voor
de deelname 26-28 juni 12”
6

7
8

Homologatie provinciale records
De volgende provinciale records worden aan de bestuurders voorgelegd en bekrachtigd :
Zie aparte bijlage.
Proficiat aan de atleten voor het gezwommen record.
Website
Aantal hits moet nagekeken worden.
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.

Geert
Danny
Webmaster
Marian

Serie

Omschrijving
Driekamp : t-shirts, deelnemersmedailles, vlaggen, bureelmateriaal

Actie

DEEL II – FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (05 mei 2011 te OOSTROZEBEKE)
Serie

1

2

3

4
5

Omschrijving
Wedstrijd ontwerp nieuw provinciaal logo
De wedstrijd werd afgesloten op 1 juli 2011. We ontvingen twee varianten op eenzelfde ontwerp. Na stemming wordt gekozen
voor voorstel 2. De ontwerper van dit verfrissend, dynamisch en herkenbaar logo is Bryan Uyttersprot van COAST.
Symboliek en toelichting :
Het nieuwe logo bestaat uit drie door hun kleur onderscheiden delen : de zwematleet in rood, de twee gegolfde lijnen in blauw en
de vermelding www.zwemfedwvl.be in zwart. De rode kleur van het hoofd en de armen van de zwematleet is terug te vinden in
de provincievlag West-Vlaanderen, door mensen gedreven en benadrukt op die manier de verbondenheid en de goede
samenwerking met de diverse diensten van de provincie West-Vlaanderen. De twee blauw gegolfde lijnen verwijzen naar het
water waarin alle disciplines van de zwemsport worden beoefend, maar staan tegelijk ook symbool voor de zee waarmee de
provincie West-Vlaanderen onafscheidelijk verbonden is. Door de rechter arm van de zwemmer te laten opgaan in de golven
wordt deze unieke verbondenheid noch sterker geaccentueerd. De Nederlandse vlag die links in het logo ontstaat door de
samenloop van de blauwe golf, de witte tussenruimte en de rode in de golf opgaande arm van de atleet is een knipoog naar de
Internationale Driekamp die jaarlijks met de provincies O-VL en ZEELAND uit Nederland wordt gezwommen. Tot slot wordt
melding gemaakt van het e-mailadres van het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF www.zwemfedwvl.be, een link naar
onze unieke website waar alle verdere informatie aangaande het zwemgebeuren in onze provincie is terug te vinden.
Herstelling tussenafstandsborden 800-1500 VS
Na de 1ste 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. Tegen onze PK LA zouden ze moeten hersteld zijn.
Interprovinciaal waterpolotornooi te W-VL, 11/11/11
Er werd met alle W-VL waterpoloclubs en trainers op maandag 06 juni 11 om 20.00 uur in het clublokaal van ROSC een
coördinatievergadering gehouden, georganiseerd vanuit het PB W-VL. Zie apart verslag 04-2011 dd. 06/06/11.
Afgelasting selectiewedstrijd 25/09/11
In uitvoering van de coördinatievergadering dd. 06/06/11 te OOSTENDE werden alle WP-clubs per mail begin juli opgeroepen
om uiterlijk tegen 15 september hun clubselectie nominatief aan het provinciaal secretariaat over te maken. WPK liet weten
geen spelers te selecteren, BZV stelde een selectie voor. Alle andere clubs hebben op deze oproep helemaal niet gereageerd.
Het PB heeft dan ook unaniem beslist de selectiewedstrijd niet langer te organiseren of voor zijn rekening te nemen. Het
Olympiabad werd afgezegd. De WP-clubs werden van deze beslissing ingelicht op 16/09/11. Het PB beslist unaniem dat het het
interprovinciaal WP-tornooi op 11/11/11 om dezelfde reden niet zal organiseren. Danny zal alle clubs en de VZF van de
beslissing inlichten en annuleert de reservatie van het Olympiabad.
DAS-beurs
De DAS-beurs was ook dit jaar weer een groot succes, dit dankzij de inzet van Willy Valcke en zijn medewerkers. Danny heeft
een bedankingsbrief verstuurd naar iedereen die tot het welslagen van dit evenement heeft bijgedragen.
Provinciale tussenkomst in wedstrijden
Vanaf september 2011 zullen clubs die een wedstrijd of tornooi organiseren hiervoor een tussenkomst kunnen bekomen van het

Actie
Op te volgen
Afgesloten

X

X

X

X
X

Serie

Omschrijving

Actie
Op te volgen
Afgesloten

PB van 50,00 Eur/VP (max. één per wedstrijddag of tornooidag) en na goedkeuring door het provinciaal bestuur. De club zal
uiterlijk tot één maand na de wedstrijd een schriftelijke aanvraag richten aan de penningmeester.

DEEL III – NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

Omschrijving

1

PK 2011
Beschikbaarheid van het Olympiabad te BRUGGE werd bevestigd. Uitnodigingen en VP’s opgesteld, goedgekeurd en overgemaakt aan alle W-VL clubs. De nodige schikkingen worden getroffen met de uitbaters van de cafetaria van het Olympiabad.
Verdere taakverdeling
PK LA 02 oktober 11
Beschikbaarheid bestuursleden op 02/10/11 : Greet (K1), Els, Danny (JF), Marian, Geert (tot 10.30 uur), Kurt, Pascal (enkel AM)
RV in zwembad : 07.30 uur
Voorbereiden zwembad : Geert, redders
Ontvangst officials : Danny
Ontvangst clubs en overhandigen clubomslagen : Pascal
Ophalen startkaarten : volgens beschikbaarheid
Tussenafstandsborden, vlaggen, medailles, mapjes officials : Marian
Muziekinstallatie : na te vragen bij Jacques
Speaker : Els zal contact opnemen met Dirk
Overhandigen medailles : diverse leden van het PB
Fotoreportage : Danny
PK 29-30 oktober 11
Beschikbaarheid bestuursleden op 29/10/11 : Greet (JF), Els, Danny (JF), Marian, Geert, Kurt, Pascal
Beschikbaarheid bestuursleden op 30/10/11 : Greet (JF), Els, Danny (JF), Marian, Geert, Kurt, Pascal (enkel AM)
RV in zwembad : 07.00 uur
Voorbereiden zwembad : Geert, redders
Kassa, verkoop programma’s en controle ingang : Marian
Ontvangst officials : Danny
Ontvangst clubs en overhandigen clubomslagen : Pascal
Ophalen startkaarten : diverse leden van het PB
Oproepkamer : Pascal, Cindy
Speaker : Ronny (zaterdag), Els (zondag)
Overhandigen medailles : diverse leden van het PB
Fotoreportage : Danny
Uitnodigingen VIP’s : Gouverneur, Gedeputeerde van Sport, Minister Crevits, leden Sportraad, directeur zwembad
Toegangsprijs : dagtoegang 7,00 Eur + namiddag 5,00 Eur

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Iedereen

Serie

2

3

4
5

6

7

Omschrijving
Internationale Driekamp 2011
Gaat dit jaar door op 15 oktober 2011 als een late PM-wedstrijd (begin van de wedstrijd, 16.00 uur). Het VP werd samen met de
uitnodigingen verstuurd. Er wordt een uitsluitend West-Vlaamse jury samengesteld. Beschikbaarheid van het Olympiabad te
BRUGGE werd bevestigd. De nodige schikkingen worden getroffen met de uitbaters van de cafetaria.
Verdere taakverdeling
Beschikbaarheid bestuursleden op 15/10/11 : Greet, Els, Danny (vanaf 18.00 uur), Marian, Geert, Kurt, Pascal
Afgevaardigden : Cindy HENNAERT, Birgit BULLINCK
Trainers : Pieter MOERMAN, Kristof TIEGHEM, Kurt HERREMAN, John CLAERHOUT
Officials worden nominatief aangeduid.
Toegang tot het zwembad voor voorbereiding te checken met Jacques
RV in zwembad : 14.30 uur
Voorbereiden zwembad : Wim, redders
Kassa, verkoop programma’s en controle ingang : Marian
Ontvangst officials en overhandigen delegatieomslagen : Pascal
Ophalen startkaarten : diverse leden van het PB
Speaker : Greet
Overhandigen medailles : diverse leden van het PB
Fotoreportage : Danny
Toegangsprijs : 5,00 Eur
Uitnodiging VIP’s : Gouverneur, Gedeputeerde van Sport, Minister Crevits, leden Sportraad, directeur zwembad, burgemeester
BRUGGE
Zomercirterium 2012
W-VL is van 14-16 Jul 2012 verantwoordelijk voor de organisatie van het Zomercriterium. Danny heeft het Olympiabad reeds
vastgelegd. Danny zal een oproep doen aan alle W-VL clubs om de organisatie - al dan niet met het PB – op zich te nemen.
Jaarlijks etentje Provinciaal Bestuur – 10/09/11
Na het succes van vorig jaar in de HONFLEUR te MIDDELKERKE organiseerde Geert dit jaar het etentje met het Provinciaal
Bestuur in D'Urville in de Ruddervoordestraat te TORHOUT. Volgend jaar zal Pascal de organisatie op zich nemen.
Aankoop publicitaire return 2012
De mail werd op 22/08/11 aan de penningmeester overgemaakt. Activiteit die hiervoor in aanmerking komt : zomercriterium
20ste DAS-beurs 2012
Op 26, 27 (AM) en 28/06/12 gaat opnieuw de DAS-beurs door in de Xpo-hallen te KORTRIJK. De ploeg van Willy VALCKE werd
bereid gevonden ook volgend jaar de organisatie op zich te nemen. Het principeakkoord van deelname in 2012 werd dan ook
per post overgemaakt aan het DAS-secretariaat. De organisatie zal 100,00 Eur voorschot storten op onze rekening.
Prijzen IC Henri Lecluyse
We hebben vernomen dat één van sponsors van de IC Henri Lecluyse de boeken heeft neergelegd. Er zal worden uitgekeken
om op een andere manier prijzen voor de zwemmers te voorzien.

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Iedereen

X

X
Pascal

Danny

Els
Geert

Serie

8

9

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Omschrijving
Aanvraag wedstrijd niet ingeschreven op kalender
ROSC vraagt de toestemming om op 02-03 december een wedstrijd te mogen organiseren die niet werd aangevraagd tijdens de
kalenderzitting. Het PB stemt hiermee uitzonderlijk in. Het PB zal de voorziene kost van 25,00 Eur aanrekenen per wedstrijddag
en ROSC kan geen aanspraak maken op de voorziene tegemoetkoming van het PB.
Bijdragen- en kostentabel
Erratum 6 wordt besproken en goedgekeurd.

X

X

DEEL IV – AGENDA & TAFELRONDE
Actie
Op te volgen
Afgesloten
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Els, Danny
Iedereen
Danny
Iedereen

Omschrijving
02/10/11 : PK LA (BRUGGE)
15/10/11 : Internationale Driekamp te BRUGGE
Serie 29-30/10/11 : PK (BRUGGE)
10/12/11 : Interprovinciaal Beraad 2011 (IPB) (OOST-VLAANDEREN)
10/03/12 : West-Vlaanderen Sprint ! (BRUGGE)
26, 27 (AM) en 28/06/12 : 20ste DAS-beurs (KORTRIJK Xpo)
14-16/07/12 : Zomercriterium (BRUGGE)
Tafelronde
2
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 23.15 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 24 november 2011
PLAATS : BRUGGE
Ondertekening door de bestuurders, TORHOUT, 2011

UUR : 20.00 uur

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Danny UYTTERSPROT
Ondervoorzitter-secretaris

Pascal BOURGOIS
Penningmeester

Greet DEWITTE
Sportsecretaris

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheer

Geert BARBRY
Bestuurslid

