VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF NR: 01/2012
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

::= :

*

gf'@--- - - -

--

www.zwemfedwvl.be

26 januari 2012
WAREGEM
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian, DEWITTE Greet,
DESMET Kurt, BARBRY Geert
NIHIL
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny, CALUS Dirk (verontschuldigd
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Serie
1

2

3
4

5

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering om 20.00 uur. Ze wenst de aanwezigen een gelukkig Nieuwjaar en gaat vervolgens
over tot de orde van de dag.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 24 november 11 te BRUGGE 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 veiWachten inkomsten en uitgaven voor de komende periode.
Pascal overloopt de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar.
Briefwisseling
De secretaris veiWijst 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.27/11/11 : overmaken origineel verslag van de vergadering 06-2011 te BRUGGE
b. Brief aan Voorzitter VZF, secretaris-generaal VZF en alle W-VL leden van de RvB VZF en VSB's dd. 02/01/12: uitnodiging en dagorde PJ te
ZWEVEGEM dd. 25/02/12
c. Briefvan VZF dd. 04/01/12: Jeugdfonds Zwemmen 2012
d. Mail aan secretaris-generaal VZF dd. 04/01/12: bedenkingen bij rechtsgeldigheid volmachtstemmen PJ12
e. Mail van PB 0-VL dd. 09/01/12: verslag IPB te WETIEREN
f. Mail van secretaris-generaal VZF dd. 09/01/12: verontschuldiging voor PJ12
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 zwemclubs dd. 29/11/11 : overzicht en inschrijvingsmodaliteiten TAK 2012
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Actie
Els
Pascal
Allen

Pascal

Danny

Serie
b.
c.
d.
e.
f.

Actie

Omschrijving
Brief aan KORF dd. 31/12/11 : felicitatieblief voor 25-jarig bestaan van de club
Brief aan alle clubs dd. 02/01/12: uitnodiging, dagorde en overzicht beschikbare mandaten VSB's en PB PJ te ZWEVEGEM dd. 25/02/12 (op
09/01/12 bevestigd per mail)
Brief aan alle clubs dd. 02/01/12: uitnodiging van alle zwemofficials op de huldiging op 10/03/12 te BRUGGE (op 09/01/12 bevestigd per mail)
Mail met brief in biilage van KZK dd. 04/01/12: kandidatuur voor het mandaat RvB VZF "bestuurder competitie"
Mail aan alle zwemclubs dd. 09/01/12: uitnodiging kalenderzitting op 25/02/12 te ZWEVEGEM

Diverse briefwisseling
a. Brief van P. Breyne dd. 05/12/11 : uitnodiging op feestelük afscheid van de gouverneur te ROESELARE, 07/01/12
b. Dossier aan Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk dd. 28/12/11 : voordrachtdossier Provinciale Vrijwilligerstrofee 2012 voorW-VL
zwemofficials
c. Mail van Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk dd. 09/01/12: ontvangstbevestiging voordrachtdossier Provinciale Vrijwilligerstrofee 2012
d. Mail van DAS-secretariaat dd. 09/01/12: overmaken formulieren inschrijving DA8-beurs 2012
e. Brief aan DAS-secretariaat dd. 10/01/12: overmaken vervolledigd dossier DAS-beurs 2012

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
NIHIL
Opvolging patrimonium
Marian licht 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.
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Geert
Danny
Webmaster
Marian
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Omschrijving
Zomercirterium 2012
Actueel hebben zich al een aantal vlijwilligers gemeld om mee te werken aan het VZC12. Danny geeft als Algemeen
Verantwoordelijke via een powerpoint-presentatie een overzicht van het verloop en de taakverdeling.
Het lastenboek wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris en zal aan de VZF worden overgemaakt.
Prijzen IC Henri Lecluyse
Geert heeft bij GIRI Sport uit Torhout de waardebonnen (10x 20€, 10x13€ en 10x7€) aangekocht De helft van de waarde wordt betaald door
de winkel in ruil voor publiciteit (vermelding op programma's en stand op West-Vlaanderen Sprint!).
De prijzen Henri Lecluyse zullen tijdens de wedstrijd West-Vlaanderen Sprint! worden overhandigd.
Provinciale Jaarvergadering 2012
De PJ12 zal doorgaan op 25/02/12 te ZWEVEGEM, 09.00 uur onthaal, 09.30 uur begin vergadering. De clubs ontvingen per
brief en per mail de uitnodiging_ en de dagorde. Het PB werd geïnformeerd van de kandidatuur van Bart DEWULF (KZK) en Kurt
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Actie
Op te volgen
Afgesloten
Danny

x
Danny
Greet

Serie

4

5

6

DESMET (SKF) voor de RvB VZF en ontving de kandidatuur vanGreet DEWITTE, ZTZ en Ronny BUGGENHOUT, ZB voor het
VSB Zw, van Roberl:VAN HECKE, BZK voor het VSB WP en naast de reeds zittende bestuursleden, van VANDERBEKE
Sebastiaan, ROSC voor het PB W-VL VZF.
Kalenderzitting 2012-2013
De Kalenderzitting zal doorgaan op 25/02/12 te ZWEVEGEM vanaf 11.00 uur. 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 mail uitgenodigd en heeft
een bericht gepost op de website. Greet zal het ontwerp van kalender opmaken en doorsturen naar de clubs.
Interprovinciaal Beraad 2011
Op 10 december 2011 namen Els en Danny deel aan het IPB te WETTEREN in een organisatie van het PB 0-VL.
Els bespreekt kort de aanoehaaide punten. De voiÇJende verQaderillgJlBat door in VL-BR op 08/12/12.
West-Vlaanderen Sprint !
De datum werd vastgelegd op 10/03/12 en de wedstrijd zal doorgaan in het Olympiabad te BRUGGE. Het VP werd verspreid
naar alle clubs. Voorafgaand zal de huldiging van de West-Vlaamse officials plaatsvinden.
Beschikbaarheid en taakverdeling bestuursleden
Beschikbaarheid bestuursleden : Els, Danny (JF), Greet (K1), Pascal, Malian, Geert
Beschikbaarheid losse medewerkers: Jan, Alain, Wim, Viktor, Lieve?
De taakverdeling werd besproken.
De nieuwe Gouverneur Dhr.Carl Decaluwe, Mevr. de gedeputeerde voor sport, het diensthoofd van Sportdienst W-VL en
mevrouw de Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken zullen worden uitgenodigd.
Provinciale vrijwilligerstrofee 2012
Danny heeft de 'West-Vlaamse zwemofficials" voorgedragen als blijk van erkentelijkheid en appreciatie voor het werk dat alle
officials op volkomen vrijwillige basis doen ten voordele van de zwemsport in onze provincie. De winnaar van de prijs wordt
bekend gemaakt op vrijdag 02/03/11. Danny ontving op 09/01/12 ontvangstbevestiging van het dossier.
PK Open Water
De bestuursleden zijn akkoord dat de wedstrijd van ROSC van 23/06/12 in de Spuikom te OOSTENDE meetelt als PK. De LA
zal alternerend aan ROSC en BZK worden toeÇJewezen. In 2012 telt de LA van ROSC mee als PK.
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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 penningmeester voor 31 maart 12. Na deze datum zullen geen tussenkomsten meer worden
uitbetaald.
Afgelasting Superprestige ROSC
, ROSC laat per maildd. 09/01/12 weten dat het de Superprestige op 26 en 27 mei 12 niet zal organiseren.
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Actie
Op te volgen
Afgesloten
Pascal

x

Serie

3

Actie
Afgesloten
Op te volgen

Omschrijving
Organisatie van een wedstrijd niet ingeschreven op wedstrijdkalender- ROSC COAST-meeting
ROSC laat per mail dd. 09/01/12 weten dat het een nieuwe wedstrijd wenst te organiseren op 17-18 mei 12. Deze wedstrijd is
nog niet ingeschreven op de wedstrijdkalender. Het PB verleent zijn akkoord voor de orQanisatie van de COAST-meetinQ.
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a. De wedstrijd BZK van 18 maart 12 wordt afgelast wegens ovennacht (BK OPEN)
Ib. Internationale Driekamp 2012 valt op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Danny zal secretaris PB 0-VL verwittigen.
Danny zal een fototoestel aankopen tegen de West-Vlaanderen Sprint!
Pascal zal oo 12/03/12 samenzitten met de

Pascal BOURGOIS
Penningmeester
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Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheer
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Geert BARBRY
Bestuurslid
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Homologatie Provinciale records
Heren
13 en 14-jarigen (miniemen)
200 m vrije slag
50 m schoolslag
200 m schoolslag
50 m vlinderslag
100 m vlinderslag

Logghe Anthony KZK
Brandt Jeroen KZK
Brandt Jeroen KZK
Samyn Bowke GOLD
Samyn Bowke GOLD

25 m
25 m
25m
25m
25m

Kortrijk
Wachtebeke
Wachtebeke
Leuven
Leuven

26/12/2011
06/11/2011
06/11/2011
27/12/2011
27/12/2011

2.02.46
0.31.37
2.29.44
0.26.56
0.59.23

Wachtebeke
20/11/2011
Szczecin (POL)08/12/2011
Wachtebeke
19/11/2011

0.22.28
0.21.84
4.16.60

+ 18-jarigen (senioren)
50 m vrije slag Vanluchene Emmanuel GOLD 25 m
50 m vrije slag
Aerents Jasper BZK
25 m
400 m wisselslag Matlelaer Mathieu GOLD
25 m

DAMES
11 en 12-jarigen (benjamins)
50 m vrije slag
100 m vrije slag
200 m vrije slag

Van Daele Sa ar BZK
Lounes-Cherif Alison IKZ
Van Daele Saar BZK

25 m
25m
25 m

Sint-Pieters Leeuw 27/11/2011 0.29.07
Nijlen
27/11/2011
1.03.02
Kortrijk
26/12/2011
2.16.52

25m
25m
25m
25m
25 m
25 m
25m
25m

Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke

06/11/2011
05/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
20/11/2011
05/11/2011
06/11/2011
05/11/2011

2.07.77
4.22.94
9.04.91
1.14.82
2.39.39
0.29.77
0.29.62
1.04.90

25 m

Wachtebeke

19/11/2011

9.03.56

13 en 14-jarigen (miniemen}
200 m vrije slag
400 m vrije slag
800 m vrije slag
100 m schoolslag
200 m schoolslag
50 m rugslag
50 m rugslag
100 m rugslag

Matlens Edith IKZ
Matlens Edith IKZ
Matlens Edith IKZ
De Raeve Luana BZK
De Raeve Luana BZK
Calleeuw Hanne COAST
Calleeuw Hanne COAST
Calleeuw Hanne COAST

15 en 16-jarigen (cadetten}
800 m vrije slag

Cnockaert Julie BZK

