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VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF NR: 02/2012

_...
www.zwemfedwvl.be

Datum:
Plaats:
Aanwezig:

25 maart 2012
GERAARDSBERGEN
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian, DEWITTE Greet,
BARBRY Geert
DESMET Kurt
NIHIL
BUGGENHOUT Ronn

iDEEL 1- VASTE RUBRIEKEN
Serie
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Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering om 1530 uur 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. 26 januari 12 te WAREGEM 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.
Pascal overloopt de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar.
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 venmeld en besproken :
a. Brief aan VZF dd.27/01/12 : ovenmaken origineel verslag van de vergadering 01-2012 te WAREGEM
b. Brief van VZF dd.01/02/12 : aanslu~ingsaanvraag als nieuwe club KWK- voorlopige aanvaarding
c. Brief van VZF dd.01/02/12 : uitnodiging AV VZF te GROBBENDONK, oproepen kandidaturen RvB, stemmenverdeling per club, begroting 2012
d. Brief aan VZF dd. 25/02/12: ovenmaken origineel verslag van de PJ12 te ZWEVEGEM op 25/02/12
e. Brief aan VZF dd. 25/02/12: ovenmaken origineel verslag van de Kalenderzitting 2012-13 te ZWEVEGEM op 25/02/12
f. Brief aan VZF dd. 25/02/12: ovenmaken Historisch Jaarverslag 2011
g. Brief van VZF dd.13/03/12 : AV VZF te GROBBENDONK, balans, cv van kandidaten RvB VZF
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
venmeld en besproken :
a. Mail aan alle clubs dd. 25/02/12: ovenmaken origineel verslag van de PJ12 te ZWEVEGEM op 25/02/12
b. Mail aan alle zwemclubs dd. 25/02/12 : ovenmaken origineel verslag van de Kalenderzitting te ZWEVEGEM op 25/02/12
c. Mail aan alle clubs dd. 11/03/12: onbereikbaarheid van bestuurders PB wegens transitie website en mailboxen
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Diverse briefwisseling
a. Brief van gouverneur C. Decaluwé dd. 09/02/12 : dankbrief voor de felicitaties n.a.v. aanstelling als nieuw gouverneur en verontschuldiging
aanwezigheid op West-Vlaanderen Sprint!
b. Brief provincie West-Vlaanderen. dienst Communicatie dd. 01/03/12: urtnodiging Gala van de West-Vlaamse Sport en uitreiking sportprijzen
c. Brief van Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk dd. 02/03/12 : resultaat uitreiking provinciale vrijwilligerstrofee
d. Mail van Soortdienst dd. 05/03/12: aankoop publicitaire return najaar 2012 (forward penningmeester)
Homologatie provinciale records
De provinciale records in aparte bijlage worden aan de bestuurders voorgelegd en bekrachtigd.
Proficiat aan de atleten voor het gezwommen record.
Website
Vanaf nu is de website "new look" toegankelijk voor iedereen. Er werd ruimte voorzien voor informatie betreffende het VZC12.
De voorzitter dankt webmaster Jan in naam van alle bestuursleden voor de inspanning die hij heelt geleverd om onze website te vertrissen en hem
dag na dag up to date te houden.
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
De draagtassen werden geleverd.
Pascal zal het nodige doen om de medailles met nieuw logo te bestellen voor de PK 2012.
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Zomercirterium 2012
Actueel hebben zich voldoende vrijwilligers gemeld om mee te werken aan het VZC12.
Danny geelt als Algemeen Verantwoordelijke een uitvoerige stand van zaken.
Provinciale Jaarvergadering 2012
De PJ12 ging door op 25/02/12 te ZWEVEGEM. Een apart verslag PJ2012 werd aan de VZF en aan alle clubs overgemaakt.
De volgende provinciale vertegenwoordigers werden voorgedragen aan de VZF:
VSB Zw (zonder stemming) - Ronny BUGGEN HOUT, ZB
VSB WP (zonder stemming)- Robert VAN HECKE, BZK
PB W-VL VZF (na stemming)- Geert BARBRY (TZT), Pascal BOURGOIS (ROSC), Danny UYTTERSPROT (COAST) enGreet
DEWITTE (ZTZ). De aanduiding verscheen op de website VZF op 09/03/12.
Kalenderzitting 2012-13
De Kalenderzitting 2012-13 ging door op 25/02/12 te ZWEVEGEM. De kalender werd vervolledigd en overgemaakt aan de VZF
en aan alle zwemclubs die aan de vergadering moesten deelnemen.
West-Vlaanderen Sprint !
Op 10/03/12 organiseerde het PB voor de tweede keer zijn West-Vlaanderen Sprint in het Olympiabad te BRUGGE.
Aantal starts : 859
Lessons Learned
a. Het programma was gevuld -occasioneel toelaten van clubs van buiten de provincie komt niet ter sprake.

ACtie
Op te volgen
Afgesloten

Danny

x

x
x

Serie

5

6

Omschrijving
b. De formule "sprint" op een zaterdagavond slaat aan -de wedstrijd was alweer een groot succes!
c. Vanaf volgend jaar zullen de programma's op de site worden geplaatst en aan de clubs worden doorgemaild.
Dhr. Gorthals van de provinciale Sportraad kwam langs om de organisatoren en de zwemmers te steunen.
Voorafgaand aan de wedstrijd West-Vlaanderen Sprint! werden alle W-VL officials gehuldigd. Bij een natje en een droogje
ontvingen ze een officialdraagtas met het nieuwe logo van het PB W-VL.
Provinciale vrijwilligerstrofee 2012
Het PB heeft de 'West-Vlaamse zwemofficia Is" 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. Op 2 maart namen Els en Danny
deel aan de prijsuitreiking. De onderscheiding ging naar HORIZON vzw. Dit doet uiteraard geen afbreuk aan het werk van de
zwemofficials en het voltallig PB wenst hen dan ook via deze weg nogmaals uitdrukkelijk te bedanken.
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.
-- -
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Invulling mandaten na verkiezingen PJ12
De invulling van de mandaten blijft ongewijzigd :
Pascal BOURGOIS (ROSC)- penningmeester
Danny UYTTERSPROT (COASD- ondervoorzitter-secretaris
Greet DEWITTE (ZTZ)- sportsecretaris
Geert BARBRY (TZT)- bestuurslid homologatie
Internationale Driekamp 2012
De wedstrijd zal op vraag van W-VL doorgaan op 13/10/12 als avondwedstrijd, dit wegens gemeenteraadsverkiezingen op de
oorspronkelijke datum.
Aanrekening boete PJ12 voor BZC
BZC had voor de PJ12 het Bericht van Aanwezigheid niet teruggestuurd zoals voorzien, maar kwam wel naar de vergadering.
De voorziene boete zal worden aangerekend. Teneinde de administratieve voorbereidingen vlot te kunnen laten verlopen, wordt
aan alle clubs een extra inspanning gevraagd om gestelde deadlines nauwgezet te respecteren.
De boete zal vanaf 2013 worden opgetrokken naar 100,00 Eur.
Keerpuntborden 800 en 1500 m vrije slag
Na de LA te IEPER kwamen de keerpuntborden nat en vuil terug. Er waren bovendien drie borden kapot, dit zonder melding
vanwege de organiserende club. Vanaf nu zal een waarborg van 100,00 Eur worden gevraagd. Indien ze in goede staat worden
teruggegeven, zal de waarborg integraal worden teruabetaald. -

Actie
Afgesloten
Op te volgen

x
x
x
x

------

Serie

5

6

7

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Omschrijving
Verkiezing bestuursleden RvB VZF
Tijdens de AV VZF werden de drie West-Vlaamse kandidaten voor mandaten binnen de RvB VZF weerhouden of verkozen. Het
PB wenst hen van harte proficiat. Bart DEWULF, Kurt DESMET en Laurent SAMYN zullen op de volgende vergadering van het
PB worden uitgenodigd.
Coöptatie van een bestuurslid PB
Aangezien Kurt DESMET verkozen werd voor de RvB VZF en beide functies onverenigbaar zijn, komt een plaats vrij in het PB.
Dannyzal de nodige contacten leggen om een nieuw bestuurslid te coöpteren.
Aanvraag voor tussenkomsten
Clubs die een tussenkomst van het provinciaal bestuur wensen van welke aard ook, moeten binnen de dertig dagen hun
aanvraag richten aan de penningmeester.
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31/03/12: Interdistrictenberaad (lOB) (STROMBEEK-BEVER)
27/05/12 : PK Synchro (ZWEVEGEM)
26, 27 (AM) en 28/06/12 : 20 e DAS-beurs (KORTRIJK Xpo)
13-15/07/12 : Zomercriterium (BRUGGE)
1
07/10/12: PK LA (BRUGGE)
13/10/12 : Internationale Driekamp 2012 in 0-VL
20-21/10/12: PK (BRUGGE)
08/12/12: Interprovinciaal Beraad (IPB) in VL-BR
Tafelronde
2
Bankrelaties zullen worden overgedragen naar een ander kantoor.
3
De vergadering wordt gesloten om 1715 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 24 april12
PLAATS : VEURNE
Ondertekening door de bestuurders, GERAARDSBERGEN, 25 maart 12

Els ALLEGAERT
Voorzitter
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Bijlage 1
Verslag PB 02/2012

Homologatie Provinciale records
Heren
13 en 14-jarigen (miniemen)
50 m vlinderslag Parmentier Bavo TZT
100 m vlinderslag Parmentier Bavo TZT

50 m
50 m

Brugge
Antwerpen

10/03/2012
04/02/2012

0.27.91
1.02.4B

50 m

Antwerpen

14/01/2012

0.30.66

DAMES
15 en 16-jarigen (cadetten)
50 m rugslag

Calleeuw Hanne COAST

