VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF NR : 03/2012
Datum :
Plaats :
Aanwezig :
Verontschuldigd :
Afwezig :
Uitgenodigd :

24 april 2012
VEURNE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian, DEWITTE Greet,
BARBRY Geert
NIHIL
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), DEWULF Bart (RvB VZF), SAMYN Laurent (RvB VZF), DESMET Kurt
(RvB VZF), HALSBERGHE Tony (voorgedragen als gecoöpteerd bestuurder PB)

DEEL I – VASTE RUBRIEKEN
Serie
1

2
3

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de nieuw verkozen West-Vlaamse leden van de RvB VZF welkom, alsook de leden van het PB.
Ze opent de vergadering om 20.30 uur. Alvorens over te gaan tot de orde van de dag krijgen de drie nieuwe leden van de RvB VZF een forum om
hun intenties en doelstellingen te formuleren, alsook om hun verwachtingen ten opzichte van het provinciaal bestuur kenbaar te maken.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 25 maart te GERAARDSBERGEN 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.

Actie
Els
Pascal
Allen
Pascal

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.26/03/12 : overmaken origineel verslag van de vergadering 02-2012 te GERAARDSBERGEN
b. Mail van PB VL-BR dd. 23/03/12 : agenda Interdistrictenberaad dd. 31/03/12 te STROMBEEK-BEVER
De volgende nota’s, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
Brief van GOLD dd. 26/03/12 : voordracht Tony HALSBERGHE als gecoöpteerd bestuurder PB W-VL
Diverse briefwisseling
a. Mail aan Bart DEWULF, Kurt DESMET en Laurent SAMYN dd. 26/03/12 : felicitatiebrief voor verkiezing binnen de RvB VZF
b. Mail van Dhr. Kurt DESMET dd. 29/03/12 : ontslag als lid van het PB W-VL wegens verkiezing RvB VZF
c. Brief aan Mevr. A. LAMBRECHT, Schepen van Sport Stad BRUGGE : (VZC12) vraag over gebruik terreinen rond Olympiabad
d. Mail van provinciale uitleendienst dd. 23/03/12 : (VZC12) bevestiging reservatie vlaggen

Danny

Serie

6
7

8

Omschrijving
e. Mail van uitleendienst Stad BRUGGE dd. 05/04/12, brief dd. 13/04/12 : (VZC12) bevestiging leen stoelen en tafels
f. Brief aan Stad BRUGGE, sportdienst dd. 04/04/12 : (VZC12) aanvraag stedelijke subsidie VZC12
g. Mail van GIRISPORT dd. 16/04/12 : (VZC12) ziet af van inrichten Speedo verkoopstand
h. Mail aan Speedoshop GEEL dd. 16/04/12 : (VZC12) vraag tot inrichten Speedo verkoopstand tijdens VZC12
i. Brief van stad BRUGGE dd. 16/04/12 : (VZC12) bevestiging ontvangst subsidiedossier
j. Mail van Speedoshop GEEL dd. 17/04/12 : (VZC12) bevestiging inrichten Speedo verkoopstand tijdens VZC12
k. Mail van Traiteur Dominique dd. 23/04/12 : (VZC12) prijsofferte pastamaaltijden
Homologatie provinciale records
Geen recordaanvragen ontvangen.
Website
De nieuwe website beschikt over een kalender die enkel toegankelijk is voor bestuursleden.
Er werd een link geactiveerd naar “Zomercriterium 2012” waarop alle beschikbare Info reeds werd gepost. Hiervan werd melding gemaakt aan alle
Vlaamse clubs via een bericht op de website VZF.
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
Medailles met nieuw logo klaar voor PK.

Actie

Geert
Danny
Webmaster

Marian

DEEL II – FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (25 maart 2012 te GERAARDSBERGEN)
Serie
1
2

3

Omschrijving
Vlaams Zomercirterium 2012 (VZC12)
Danny geeft als Algemeen Verantwoordelijke een uitvoerige stand van zaken.
Terugbetaling lactaattesten 2011
De aanvraag voor terugbetaling werd afgesloten op 31 maart 12. Drie clubs dienden een terugbetalingsaanvraag in.
Coöptatie van een bestuurslid PB
Danny ontving van GOLD een schrijven waarin Dhr. Tony HALSBERGHE wordt voorgedragen als gecoöpteerd bestuurder voor
het PB, dit als vervanger van Dhr. Kurt DESMET die werd verkozen voor de RvB VZF. De bestuursleden zijn unaniem akkoord
om Tony voor te dragen aan de VZF als gecoöpteerd bestuurder. Het verzoekschrift tot coöptatie zal door Danny aan de
voorzitter van de RvB VZF worden opgestuurd.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Danny
X

Danny

DEEL III – NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

1

Omschrijving
Interdistrictenberaad
Danny nam op 31 maart 12 deel aan het Interdistrictenberaad te STROMBEEK-BEVER. De wedstrijd “Interdistrict 2012” zal op
30 september 12 doorgaan in HENEGOUWEN. De provincie zal een selectie afvaardigen op deze wedstrijd.
Wijzigingen aan het Wedstrijdreglement
a. Max twee zwemmers/wedstrijd/district en minstens één zwemmer/wedstrijd/district
b. De aflossingen worden vervangen door 10 x 50m VS, dubbele punten, startvolgorde van jong naar oud, 3-3-2-2

Actie
Op te volgen
Afgesloten

X

Serie

2

3

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Omschrijving
c. Datum wedstrijd 2013  1 mei in LIMBURG, waarschijnlijk GENK
d. Inschrijftijden gezwommen van september tot september (schooljaar)
e. Twee officials/district, aangevuld met officials van de organiserende provincie of district
f. Voorstel om 200 WS toe te voe~en, werd niet weerhouden we~ens duur van de wedstrïd
Bijdragen- en Kostentabel
De nieuwe bijdrage- en kostentabel (Err 10) wordt ter goedkeuring voorgelegd en wordt aanvaard.
DAS-beurs 2012
We hebben ons ook dit jaar ingeschreven voor de DAS-beurs in Xpo KORTRIJK.
De zwembank en het promotiemateriaal zal bij de VZF worden afgehaald door Els op 25/06/12.
De stand zal door Willy VALCKE en zijn medewerkers worden ingericht en bemand.

[DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE

X
Danny
Els

- - - - - - - - - - - - -------
Actie
Op te volgen
Afgesloten
Els
Danny
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Els, Danny
Els, Danny

Omschrijving
27/05/12 (PM) : PK Synchro (ZWEVEGEM)
26,27 (AM) en 28/06/12: 20"e DAS-beurs (KORTRIJKXpo)
13-15/07/12: Vlaams Zomercriterium 2012 (BRUGGE)
Serie
30/09/12: Interdistrict 2012 (HENEGOUWEN)
07/10/12 : PK LA (BRUGGE)
13/10/12: Internationale Driekamp 2012 in O-VL
20-21/10/12: PK (BRUGGE)
08/12/12: Interprovinciaal Beraad (IPB) in VL-BR
01/05/13 : Interdistrict 2013 (LIMBURG, GENK)
Tafelronde
2
a. Splash-wedstrijden zullen vanaf volgend jaar in de kalender worden opgenomen.
b. (Vraag ZB) Een official niet-kamprechter mag fungeren tot 31/12 van het jaar waarin hij/zij 70 jaar wordt
De vergadering wordt gesloten om ... uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 24 mel12
I
UUR: 20.00 uur
PLAATS: OOSTROZEBEKE (Oe Mandelroos)
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Marian LAMBERTIJN
Matetiaalbeheer
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