VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF NR : 06/2011
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24 november 2011
8000 BRUGGE
ALLEGAERT Els, UYTIERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian , DEWITTE Greet,
DESMET Kurt
BARBRY Geert
NIHIL
BUGGENHOUT Ronn verontschuldigd , CALUS Dirk verontschuldi d

VASTE RUBRIEKEN
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 . 22 september 11 te TORHOUT 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.
Brlefwisseling
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.23/09/11 : overmaken origineel verslag van de vergadering 05-2011 te TORHOUT
b. Mail van secretaris VSB-WP dd. 28/09/11 : standpunt m.b.t. WP-tornooi 11/11/11
c. Brief van FFBN dd. 04/10/11 : facturatie lnterdistrict 2011
d. Mail van PB 0-VL dd . 7/10/11 : uitnodiging voor lnterprovinciaal Beraad + vraag om agendapunten
d. Mail van BCBW dd. 10/10/11 : vraag voor deelname aan lnterdistrictenberaad 2011
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-VIaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
a. Mail aan aile W-VL WP-clubs. PB's en voorzitter VZF dd. 23/09/11 : melding beslissing PB W-VL m.b.t. WP-tornooi 11/11/11
b. Mail aan aile zwemclubs dd . 23/09/11 : vraag m.b.t. (mede)organisatie Zomercriterium 2012
c. Mail aan aile clubs dd. 23/09/11 : voorstel nieuw logo
d. Mail aan aile clubs dd. 07/10/11 : samenstelling W-VL jury voor lnternationale Driekamp 2011
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Diverse briefwisseling
a. Brief aan Minister Crevits, Gouverneur W-VL, burgemeester BRUGGE, Voorzitter Provinciale Sgortraad, Diensthoofd Sgortdienst, Directeur
Olymgiabad dd . 24/09/11 : Uitnodiging voor lnternationale Driekamp en PK
b. Mail aan kabinet Minister Crevits dd. 27/09/11 : lnfofiche + reglement lnternationale Driekamp
c. Mail van kabinet Minister Crevits dd. 03/10/11 : verontschuldiging mevrouw de Minister voor beide wedstrijden
c. Mail van Prov Sgortdienst dd. 06/10/11 : verontschuldiging Dhr. Bulcaen voor beide wedstrijden
d . Mail van Gedeguteerde van Sgort dd. 06/10/11 : bevestiging aanwezigheid Mevr. Titeca-Decraene op PK + vraag om meer Info
e. Brief van de heer Burgemeester van BRUGGE dd. 05/10/11 : verontschuldiging de heer Burgemeester van BRUGGE voor beide wedstrijden
f. Brief van Prov Sgortraad dd. 18/10/11 : uitnodiging federatieavond, 7 november te WAREGEM
g. Brief aan grovinciale uitleendienst W-VL dd. 25/10/11 : aanvraag uitleenpasje
h. Brief van Prov Sportraad dd. 24/10/11 : vraag om kandidaturen voor sportverdiensten 2011
i. Brief van de Gouverneur dd. 27/10/ 11 : verontschu ldiging van de heer Gouverneur voor beide dagen PK
j . Brief van grovinciale uitleendienst W-VL dd. 28/ 10/11 : ontvangst uitleenpasje
k. Mail aan Prov Sportraad dd . 30/10/11 : bevestiging deelname aan federatieavond, 7 november te WAREGEM (Eis, Danny, Marian)
I. Mail aan Directeur Olympiabad dd. 01/11/11 : bedanking voor prima medewerking tijdens PK's 2011
m. Mail aan Mevr. Titeca-Decraene, Gedeputeerde voor Sport, Dhr. Corthals, Dhr. Dewaele en Mevr. Ghillebert, leden van de Provinciale
Sportraad dd. 01/11 / 11 : bedanking voor aanwezigheid en medailleuitreiking tijdens PK's op 29 en 30/10/1 1
n. Mail van zwemclub MOSAN dd . 09/11/11 : vraag tot inschrijving in Challenge Jules Georges (SERAING)
0 . Brief aan zwemclub MOSAN dd. 18/11/11 : bevestiging niet-deelname aan Challenge Jules Georges (SERAING)
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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.
Aan de provinciale richtlijn "Homologatie van een Provinciaal Record" wordt toegevoegd dat enkel zwemmers/zwemsters aangesloten bij een
West-VIaamse club en houder van de Belgische nationaliteit voor een West-VIaams record in aanmerking kunnen komen.
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Marian Iicht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
Er zal worden uitgekeken voor de aanmaak van t-shirts en draagtassen met het nieuwe logo .

Geert

Danny
Webmaster
Marian

IDEEL II- FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (22 september 2011 te TORHOUT)
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De resultaten en toto's podia zijn te consulteren op www.zwemfedwvl.be
Lessons learned
a. Door succes van de inschrijvingen (50m-bad) kon timing niet worden gerespecteerd. Volgens jaar MOET met reeel
gezwommen of trainingstijd worden ingeschreven. 11-jarigen kunnen enkel deelnemen aan 800 VS en NIET aan 1500 VS.
b. Te weinig medewerkers om de PK LA in goede orde te Iaten verlopen.
Het PK LA zal volgend jaar doorgaan op 07 oktober 2012 te BRUGGE (volledige dag). Het Olympiabad is vastgelegd.
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PK 29-30 oktober 11
Aantal starten individueel : 1015 (ruim 10% meer dan vorig jaar) ; aflossingen : 36 (bijna een verdubbeling i.vgl.m. vorig jaar)
De resultaten en toto's podia zijn te consulteren op www.zwemfedwvl.be
De medailles werden uitgereikt door Mevr. Marleen Titeca-Decraene, gedeputeerde voor sport, Dhr. Luc Dewaele, Dhr. Marc
Corthals en Mevr. Belinda Ghillebert, bureauleden van de Provinciale Sportraad.
Lessons learned
a. Aantal officials ruim voldoende, iedereen was extra gemotiveerd, waarvoor hartelijke dank
b. Prima voorafgaande coordinatie met zwembadmedewerkers. Er werd een bedankingsmail verstuurd aan Jacques Van Gele.
c. Afwezigheden van zwemmers bij medaille-uitreiking blijft een pijnpunt. Er zullen ook volgend jaar geen medailles worden mee
gegeven aan anderen , ook niet aan afgevaardigde of trainer ! De medaillewinnaars zullen zich in clubtraining of-t-shirt moeten
aanbieden op het pod ium.
d. Er was dit jaar heel vee I interesse vanwege genodigde VI P's! Er werd een bedankingsmail verstuurd naar aile aanwezige
VIPS's.
e. Een fout in de tijdsingave in wedstrijd 28 (50 RS) werd gecorrigeerd.
Het PK zal volgend jaar doorgaan op 27-28 oktober 2012 te BRUGGE (twee volledige dagen). Het Olympiabad is vastgelegd.
Feedback lnternationale Driekamp 2011 -15/10/11
a. De deelnemersmedaille werd door iedereen heel erg geapprecieerd
b. Met uitzondering van het defect aan de startblok - waardoor de wedstrijd +/- 20 minuten stillag - is alles prima verlopen
c. De genodigden waren heel tevreden over de wedstrijd, de ontvangst en de begeleiding.
d. De uitsluitend West-VIaamse jury was voldoende in aantal. Aile officials ontvingen een geschenk.
e. 0-VL zal volgend jaar ook met een uitsluitend 0-VL jury werken .
f. De samenwerking met de zwembadmedewerkers was prima. Ze ontvingen eveneens een geschenk.
We ontvingen mondelinge felicitaties van de voorzitter van 0-VL. We ontvingen een bedankingsmail van ZEELAND.
De lnternationale Driekamp 2012 wordt georganiseerd door 0-VL op 14/10/12.
Zomercirterium 2012
W-VL is van 13-15 Jul2012 verantwoordelijk voor de organisatie van het Zomercriterium. Danny heeft het Olympiabad reeds
vastgelegd. Danny heeft een oproep gedaan aan aile W-VL clubs om de organisatie - al dan niet met het PB- op zich te
nemen. Enkel RYSC heeft schriftelijk Iaten weten dat het niet wil helpen aan de organisatie wegens andere engagementen.
De hoofdverantwoordelijken werden gedefinieerd. De leden zullen persoonlijk potentiele kandidaat-medewerkers aanspreken.
Prijzen IC Henri Lecluyse
We hebben vernomen dat een van sponsors van de IC Henri Lecluyse de boeken heeft neergelegd. Geert is gaan onderhandelen bij GIRl
Sport in Torhout. Deze winkel is bereid de helft van het bedrag van de waardebonnen (10x 20€, 10x13€ en 10x7€) voor zijn rekening te
nemen in ruil voor_Q_Ubliciteit (vermelding programma's kampioenschappen, eventueel een stand , ...). Geert mag hier verder over
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onderhandelen met GIRl Sport.
Herstelling tussenafstandsborden 800-1500 VS
Na de 151e 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. De herstelling werd heel gebrekkig uitgevoerd en Els heeft
hierover een mail gestuurd naar Varitech, de leverancier. Die heeft de fabrikant over de slechte kwaliteit aangesproken en hij zal
mogelijks bij een andere fabrikant een beter product proberen aan te schaffen.
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NIEUWE AGENDAPUNTEN
Omschrijving

Provinciale Jaarvergadering 2012
De PJ12 zal doorgaan op 25/02/12 te ZWEVEGEM, 09.00 uur onthaal, 09.30 uur begin vergadering
Beschikbare mandaten PB : Danny UYTTERSPROT, Pascal BOURGOIS, Greet DEWITTE, Geert BARBRY
Beschikbare mandaten VSB : Ronny BUGGENHOUT (VSB Zw}, Robert VAN HECKE (VSB WP)
Beschikbaar mandaat RvB VZF : Dirk CALUS
Agendapunten o.a. Vlaams Zomercriterium 2012
Kalenderzitting 2012-2013
De Kalenderzitting zal doorgaan op 25/02/12 te ZWEVEGEM vanaf 11.00 uur.
lnterprovinciaal Beraad 2011
We ontvingen een uitnodiging van 0-VL om deel te nemen aan het lnterprovinciaal Beraad (IPB) op 10 december 2011 om 9.30
uur in hotel-restaurant OTUS te WETTEREN. Conference fee inclusief maaltijd bedraagt 25,00 Eur.
Deelnemers : Els en Danny
Voorgestelde agenda~unten
1. Vlaams Zomercriterium 2012
2. Witboek "Interne Staatshervorming" (bijdrage VZF startgelden ... )
lnterdistrictenberaad 2011
We ontvingen van District BCBW een uitnodiging voor het lnterdistrictenberaad op 26/11 te GRIMBERGEN. Aangezien dit niet
eerder was aangekondigd en omdat er bezwaar bestond vanwege enkele PB's, werd het beraad verschoven naar een latere
datum (Januari 2012}.
PK Open Water
ROSC vraagt of hun wedstrijd van 23/06/12 in de Spuikom te OOSTENDE zou kunnen meetellen als PK. De leden zijn
principieel akkoord maar vragen dat hiertoe een officiele aanvraag vanuit ROSC wordt overgemaakt.
BYK meldt dat op 01/09/12 de 14de Brugse Zwemdoortocht open water wordt georganiseerd en vraagt net als vorig jaar om de
Zwemdoortocht te Iaten meetellen als West-VIaamse kampioenschappen korte afstand open water. De bestuursledenleden zijn
hiermee akkoord.
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Omschrijving
West-VIaanderen Sprint I
De datum werd reeds vastgelegd op 10/03/ 12 en de wedstrijd zal doorgaan in het Olympiabad te BRUGGE (reservatie in orde).
Tony HALSBERGHE zal fungeren als SF.
Huldiging van de West-VIaamse officials
Bespreking reglement lnterclub Henri Lecluyse
Greet overleapt het reglement van de lnterclub Henri Lecluyse 201 2. Het reglement wordt aansluitend goedgekeurd en zal op
de site worden gezet.
Het inschrijvingsgeld per start zal vanaf 2012 worden opgetrokken naar 2 ,00 Eu r i.p.v. 1,75 Eur.
RYSC vraagt toelating tot dubbelzwemmen voor de 1ste dag IC Hen ri Lecluyse (LA). lndien aan aile reglementaire schikkingen
wordt voldaan (breedte banen, aantal officials .. . ) heeft het PB geen bezwaar.
Vormingen T AK 2012
De vormingen TAK zullen naar analogie met vorig jaar doorgaan op twee locaties binnen de provincie. Op 17 en 31 maart 12
gaan het les- en examenmoment door te TIELT, op 07 en 21 september 12 (vrijdagavond ) te DIKSMUIDE. Meer detai ls worden
eind december per apart schrijven aan aile clubs overgemaakt.
Tegemoetkoming in organisatie van een wedstrijd
Het PB zal een tegemoetkoming geven van 50,00 Eur (zie bijdragen- en kostentabel), maar dri ngt er wei op aan dat
logovermelding op programma en uitslag een absolute voorwaarde is en dater een officiele aanvraag gebeurt, geric ht aan de
J>_
enningmeester.
Federatieavond op 07/11/11 te WAREGEM
Els, Danny en Marian namen deel aan de federatieavond op uitnodiging van de Provinciale Sportraad .
Besproken onderwerpen
Automatisering van aanvragen voor provinciale subsidies
Het witboek "Interne Staatshervorming"
Sport voor Allen-decreet
Els geeft toelichting over elk van de besproken topics.
Provinciale vrijwilligerstrofee 2012
Om het vrijwilligerswerk te waarderen en te promoten zal de provincie West-VIaanderen in 2012 haar derde vrijwilligerstrofee
uitreiken . Het provinciaal bestuur West-VIaanderen VZF zal "de West-VIaamse zwemoffic ials" als groep voordragen voor deze
onderscheiding als blijk van erkentelijkheid en appreciatie voor het werk dat aile offic ials op volkomen vrijwillige basis doen ten
voordele van de zwemsport in onze provincie. Danny zal v66r 05/01 /12 een dossier indienen . De prijs wordt bekend gemaakt
op vrijdag 02/03/11 .
Kandidaten West-VIaamse Sportprijzen 2012
Het PB heeft de volgende atleten geselecteerd : Jonas Coreelman , Emanuel Vanluchene, Sven Decaestecker, Fanny Lecluyse
en Brian Ryckeman. Greet heeft aan hun clubsecretariaten het invulformulier en het reglement overgemaakt en gevraagd de
kandidaturen rechtsreeks over te maken aan de Sportraad.
Afgelasting wedstrijd ROSC
ROSC meldt per mail dat de wedstrijd van 02-03 Dec wordt afgelast wegens een gebrek aan interesse van de clubs. Deze
afgelasting werd doorgegeven aan de VZF voor schrapping van de kalender. De voorziene boete voor afgelasting zal worden
aangerekend (zie bijdragen- en kostentabel) .
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Omschrijving
Terugbetaling lactaattesten 2011
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 ennin meester voor 31 maart 12.
PK Synchro
SKF or aniseert in mei 2012 het PK S nchro. Het PB is akkoord om de huur van het zwembad te betalen.
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10/12/11 : lnterprovinciaal Beraad 2011 (IPB) (WETTER EN)
10/03/12 : West-VIaanderen Sprint I (BRUGGE)
26, 27 (AM) en 28/06/12 : 205 8 DAS-beurs (KORTRIJK Xpo)
13-15/07/12 : Zomercriterium (BRUGGE)
07/10/12 : PK LA (BRUGGE)
14/10/12 : lnternationale Driekamp 2012 in 0 -VL
27-28/10/12 : PK (BRUGGE)

Tafel ronde
a. Wijziging in kalender begin 2012 wegens verplaatsing BK (wedstrijd BZK 18/03/12 wordt verplaatst naar 22/04/12)
b. Wegens dichte mist heeft Greet niet kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering van de Sportraad
De vergadering wordt gesloten om 23.10 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 26/01/2012
UUR : 20.00 uur
PLAATS : WAREGEM
Ondertekemng door de bestuurders, BRUGGE, 24 november 2011
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Els ALLEGAERT
Voorzitter

Pascal BOURGOIS

Marian LAMBERTIJN
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