VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF- NR 06/2012
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Datum:
Plaats:
Aanweziq:
Verontschuldigd :
Afweziq:
Uitgenodigd :

05 juli 2012
8000 BRUGGE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian, DEWITTE Greet,
HALSBERGHE Tony, BARBRY Geert
NIHIL
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), DEWULF Bart (RvB VZF), SAMYN Laurent (RvB VZF), DESMET Kurt
RvB VZF

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
.
De voorzitter heel de leden van het PB welkom en opent de verQaderinQ om 20.00 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsinaskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de·vergadering dd. 21 juni 12 te WERVIK werd onmiddelliik 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 uitQaven 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 :
Brief aan VZF dd.22/06/12 : overmaken origineel verslag van de vergadering 05-2012 te WERVIK
Danny
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-VIaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
NIHIL
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Diverse briefwisseling
a. Brief van FFBN dd. 20/06/12: (VZC12) verontschuldiging voorzitter FFBN voor VZC12
b. Brief van provincie W-VL dd. 20/06/12: voorstelling zomercampaqne 'Wees slimmer in de zon"
Homologatie provinciale records
NIHIL
Website
De nieuwe link naar "Zomercriterium 2012" is een succes (statistiek van hits overoemaakt aan aile bestuursleden).
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Omschriiving
Opvolging patrimonium
Marian Iicht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van he! patrimonium in haar bezit.

Omschrijving
Vlaams Zomercriterium 2012 (VZC12)
a. Danny geeft als Algemeen Verantwoordelijke een uitvoerige stand van zaken.
b. De verantwoordelijken geven een stand van zaken van de hun toegewezen taken.
c. Voorafgaand aan deze vergadering werd een overleg georganiseerd met aile medewerkers.
d. Tot dusver hebben de heer minister Vandelanotte, de heren staatssecretarissen Crombez en Bogaert, mevrouw de schepen
van sport van de stad BRUGGE, de heer Voorzitter van de Kring ZEELAND, de heren Bulcaen en Van Coillie van de
provinciale sportraad en Mevr. Verbauwen als vervanger voor Dhr. Van Huyneghem, secretaris-generaal VZF, positief
gereageerd op de VIP-uitnodiging.
DAS-beurs 2012
De deelname aan de DAS-beurs was ook dit jaar een groat succes. Willy Valcke en zijn team hebben de zwemsport als een
volwaardig ambassadeur getoond aan de schoolgaande jeugd uit onze provincie. Er zal een bedankingsbrief worden
opgestuurd naar aile medewerkers. Danny zal de verdere administratieve formaliteiten afwerken.
Verslag VSB WP dd. 14102/12
Op 30/05/12 werd per mail toelichting gevraagd m.b.t. het lnterdistrictentomooi waterpolo dd. 11/11/11, meer bepaald voor de
vermelding 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 vroeg 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 verslaaen 03/2011, 04/2011 en 05/2011 ). Tot ClQ_ heden mochten we nog geen antwoord ontval!ll_en.
Selecties Olympische Spelen 2012
De volgende Belgische zwemmers/zwemsters die geselecteerd zijn voor de Olympische Spelen ontvingen via hun resp.
clubsecretariaat een proficiatbrief: Kimberly Buys (BRABO), Fanny Lecluyse (DM), Jolien SYSMANS (BRABO), Jasper Aerents
(BZK), Ward BAUWENS (BRABO), Louis Croenen (SHARK), Sven Decaesstecker (ROSC), Dieter Dekoninck (BRABO), Brian
Ryckeman (BZK), Glenn Surgeloose (MEGA), Pieter Timmers (BRABO}, Emmanuel Vanluchene (GOLD), Voris Grandjean
I (LGNl en Francois Heersbrandt (WN)
PK LA 7 oktober 12
He! Olympiabad werd reeds gereserveerd. Els zal het VP opstellen en overmaken aan de provinciaal gemandateerde. Het
reglement werd aangepast, rekening houdend met de lessons learned van vorig jaar. De belangrijkste wijzigingen zijn:
a. Er moe! met reeel gezwommen -of trainingstijd worden ingeschreven. lnschrijvingen zonder tijd worden niet meer aanvaard
b. 11- en 12-jarigen kunnen enkel deelnemen aan 800 VS en NIET aan 1500 VS
De VP's en het voorstel van gewijzigd reglement werden aan de provinciaal gemandateerde overgemaakt voorgoedkeurir1R
lnterdistrict 2012
W-VL heeft zich opnieuw ingeschreven voor het lnterdistrict dat op 30/09/12 zal doorgaan in HENEGOUWEN. De exacte locatie
werd nog niet bepaald. Het aangepaste reglement werd opgevraagd, maar bevat nog enkele fouten. Greet zal op basis van he!
voorqestelde programma onze provinciale selectie samenstellen.
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Omschrijving
Feedback Vlaams Zomercriterium 2012
Uiterlijk een maand na de wedstrijd zal een uitvoerige feedback worden voorgesteld aan de RvB VZF en aan het VSB Zw.
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