VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF NR : 04/2012
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

www .zwemfedwvl. 1:1e

Verontschuldigd :
Afwezig:
Uitgenodigd :

24 mei 2012
OOSTROZEBEKE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian, DEWITTE Greet,
HALSBERGHE Tony
BARBRY Geert
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), DEWULF Bart (RvB VZF), SAMYN Laurent (RvB VZF), DESMET Kurt
(RvB VZF)

I DEEL I - VASTE RUBRIEKEN
Serie
1
2

3
4

5

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergaderinQ dd. 24 april te VEURNE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overoernaakt 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 uitqaven van de afgelopen periode. Hij schetst de te verwachten inkomsten en uitgaven voor de komende periode.
Briefwisseling
De secretaris verwijst naar de websites www.belswirn.be en www.zwernfed 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.26/04/12 :overmaken origineel verslag van de vergadering 03-2012 te VEURNE
b. Brief aan VZF dd. 26/04/12 : voordracht Tony HALSBERGHE als gecoöpteerd bestuurder
c. Mail aan VZF dd. 26/04/12 met onmiddellijk antwoord :vraag betreffende bijkomende inschrijvingsmodaliteiten (datum afsluiten inschrijvingen,
inschrijvingsgeld, uiterste datum aanvaarding doktersattesten)
d. Brief van VZF dd. 10/05/12 : homologatieattest Stedelijk Zwembad OOSTENDE
e. Mail aan VZF dd. 15/05/12 : geen kandidaten voor gecoöpteerde mandaten binnen VSB WP en Synchro + herinnering Tony Halsberghe
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
a. Brief van ZB 24/04/12 : reglement IC Lecluyse (problematiek A-zwemmers)
b. Mail aan alle clubs dd. 08/05/12: (VZC12) overmaken inschrijfformulier pastamaaltijden
c. Mail aan alle WP- en S~nchroclubs dd. 09/05/12: overmaken vraag VZF tot coöptatie van bestuursleden VSB WP en Synchro

Actie
Els
Pascal
Allen
Pascal

Danny

Serie

I

6
7

8

J

Omschrijving
Diverse briefwisseling
a. Herinnerinasmail aan Dhr. MOUSTIE van Speedo dd. 26/04/12: herinnering beloofde sponsoring t-shirts medewerkers, diverse
b. Mail van uitleendienst Stad BRUGGE dd. 07/05/12: (VZC12) bevestiging verhoging aantallen huur stoelen, tafels, huur nadar, stadsvlaggen
c. Mail aan Stad BRUGGE. sportdienst dd. 08/05/12: (VZC12) verduidelijking omtrent gebruik terreinen rond Olympiabad
d. Mail aan Stad BRUGGE dd. 09/05/12: (VZC12) gebruik logo, link website, diverse
e. Mail aan provincie West-Vlaanderen dd. 09/05/12 : (VZC12) gebruik logo, link website, diverse
Homologatie provinciale records
In bijlage de lijst van de provinciale records die in de voorbije periode werden verbeterd.
Proficiat aan de atleten voor het gezwommen record.
Website
De nieuwe link naar "Zomercriterium 2012" is een succes.
De VZF heeft op de homepagina van haar website een rechtstreekse link geplaatst.
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.

Actie

Geert
Danny
Webmaster
Marian

DEEL 11- FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (24 april2012 te VEURNE)
Serie
1

2

3

Omschrijving
Vlaams Zomercirterium 2012 (VZC12)
Danny geeft als Algemeen Verantwoordelijke een uitvoerige stand van zaken.
Coöptatie van een bestuurslid PB
Dhr. Tony HALSBERGHE werd op 25/04/12 aan de VZF voorgedragen als gecoöpteerd bestuurder.
De kandidatuur zal eind mei aan de RvBvan de VZF worden voorgelegd.
Zwemfedwvl-mailadres: sportco@zwemfedwvl.bt!_ (link naar privé-mailadres)
Taken : algemene coördinatie van wedstrijden van het PB en aanverwante activiteiten
DAS-beurs 2012
We hebben ons ook dit jaar ingeschreven voor de DAS-beurs in Xpo KORTRIJK. De zwembank en het promotiemateriaal zullen
bij de VZF worden afgehaald door Els op 25/06/12 en in overleg met Willy op de stand worden afgeleverd.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Danny

x
Danny
Els

iDEEL 111- NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

1

Omschrijving
Wijziging reglement IC Henri Lectuyse
De brief van ZB m.b.t. het reglement van de IC Henri Lecluyse werd uitvoerig besproken. De beslissing die door het PB werd
genomen, ligt in de lijn van wat de VZF heeft opgelegd. Het reglement voorziet dat A-zwemmers tegen verhoogd
inschrijvingsgeld wel kunnen deelnemen, geen enkele zwemmer wordt dus uitgesloten van deelname. De voorzitter zal het
stand unt van het PB aan ZB overmaken.

Actie
Op te volgen
Afgesloten

x

Actie
Afgesloten
Op te volgen

Serie

Omschrijving

2

Verslag VSB WP dd. 14/02/12
M.b.t. het Interdistrictentornooi waterpolo dd. 11/11/11 wordt in hogergenoemd verslag vermeld dat "de communicatie met de
provincie W-VL en de afgevaardigde niet optimaal is verlopen en niet de goede manier van werken was". Het PB W-VL vraagt
over deze ongenuanceerde formulering enige verduidelijking aan het VSB WP, temeer daar het PB W-VL en Dhr. Bert Defreyne
alles in het werk hebben gesteld om dit tornooi in optimale omstandigheden voor te bereiden (zie verslagen 03/2011 , 04/2011 en
05/2011).

x

iDEEL IV- AGENDA & TAFELRONDE
Actie
Afgesloten
Op te volgen
Els
ledereen
Danny
ledereen
ledereen
ledereen
ledereen
ledereen
Els, Danny
Els, Danny

Omschrijving
27/05/12 (PM) : PK Synchro (ZWEVEGEM)
23/06/12 : PK open water (OOSTENDE)
26, 27 (AM) en 28/06/12: 20sre DAS-beurs (KORTRIJK Xpo)
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 0-VL
20-21/1 0/12 : PK (BRUGGE)
08/12/12: Interprovinciaal Beraad (IPB) in VL-BR
01/05/13: Interdistrict 2013 (LIMBURG, GENK)
Tafelronde
a. Het PB heeft tot op heden nog geen vraag ontvangen voor medailles PK open water te OOSTENDE
2
b. Danny zal het vernieuwd reglement Interdistrict opvragen
c. Laurentgeeft een korte update van de items waar de RvB momenteel aan werkt
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 21 juni 12
LUUR: 20.00 uur
PLAATS : MENEN
/
Ondertekening door de be~tuurders, OOSTROZEBEKE, 24 mei 12
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Marian LAMBERTIJN
Marriaalbeheer
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Homologatie Provinciale records
Heren
13 en 14-jarigen (miniemen)
50 m vlinderslag

Parmentier Bavo

25 m

Torhout

15/04/2012

0.27. 76

Tielt

06/05/2012

1.46.98

25 m

Tielt

06/05/2012

2.38.16

25 m
25 m

Torhout
Brugge

15/04/2012
12/02/2012

0.29.77
1.03.95

+ 18-jarigen (senioren)
200 m vrije slag Vanluchene Emmanuel GOLD 25 m

DAMES
13 en 14-jarigen (miniemen)
200 m schoolslag De Raeve Luana BZK

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

Calleeuw Hanne COAST
Calleeuw Hanne CO AST

