VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF- NR 07/2012
Datum :
Plaats :
Aanweziq :

www.zwemfedwvl.be

Verontschuldigd :
Afweziq :
Uitqenodigd :

18 september 2012
WAREGEM
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 DEELI- VASTE RUBRIEKEN
Serie
1
2

3

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de !eden 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 vergadering dd . 05 juli 12 te BRUGGE 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 en komende periode . Hij geeft een voorlopig overzicht van het Vlaams Zomercriterium 2012 .
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 vermeld en besproken :
a. Telefoongesprek tussen Danny en Els Audenaert (VZF) dd. 06/07/12: bespreking waterpolo binnen de provincie West-VIaanderen
b. Brief aan VZF dd .16/07/12 : overmaken origineel verslag van de vergadering 06-2012 te BRUGGE
c. Brief aan RvB VZF dd . 18/07/12 : brief n.a.v. twee incidenten tijdens VZC12
d. Briefvan VZFdd . 01/08/12 : antwoord op briefdd.18/07/12
e. Mail aan VZF dd . 01/08/12 : positief advies voor erkenning nieuwe zwemclub ZWEM uit KNOKKE-HEIST
f. Brief van VZF dd . 02/08/12 : voorlopige aanvaarding ZWEM in afwachting erkenning AV
g. Mail van PB VL-BR dd. 06/08/12 : bevestiging datum en plaats IPB
h. Mail van PB 0-VL dd. 08/08/12 : uitnodiging en VP lnternationale Driekamp
i. Brief van VZF dd . 06/08/12 : herinnering ontbrekende administratieve stukken Vlaams Zomercriterium
j . Mail van District HAINAUT dd . 12/08/12: Info lnterdistrict 2012
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-VIaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
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7
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Omschrijving
a. Brief van KZK dd . 07/07/12 : uitnodiging "Feest KZK 100 jaar" op 01/09/12 te HEULE
b. Mail van WPK dd. 09/07/12 : vraag tot sponsoring "Beker van West-VIaanderen ", ingericht op 01/09/12 in KORTRIJK
C. Brief aan KZK dd. 11/07/12 : proficiatbrief voor 100-jarig bestaan KZK
d. Brief van BYK dd. 12/07/12 : voorprogramma open waterwedstrijd "14de Brugse zwemdoortocht", ingericht op 01/09/12 te BRUGGE
e. Brief van BYK dd. 08/08/12 : uitnodiging voor de 14de Brugse zwemdoortocht op 01/09/12 te BRUGGE
f. Mail van WPK dd. 28/08/12 : uitnodiging "Beker van West-VIaanderen " op 01/09/12 te KORTRIJK

Actie

Diverse briefwisseling
a. Brief aan DAS-secretariaat dd . 07/07/12 : vraag tot tussenkomst materiaal- en verplaatsingskost DAS-beurs 2012
b. Brief aan W. VALCKE H. POPPE Annelore en Siebert DENYS dd. 08/07/12 : bedanking medewerking DAS-beurs
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Marian Iicht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.

Geert
Danny
Webmaster
Marian

I DEEL II- FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (05 juli 2012 te BRUGGE)
Serie

2

Omschrijving
Vlaams Zomercriterium 2012 (VZC12)
a. Het Vlaams Zomercriterium was een groot succes. We mochten veel positieve reacties ontvangen .
b. N.a.v. twee incidenten werd op 19/07/12 een brief verstuurd aan de voorzitter van RvB VZF, Dhr. VANDER STRAETEN . Het
PB ontving hierop een schriftelijk antwoord op 01/08/12 .
c. De geglobaliseerde feedback "INTERN" en "EXTERN" wordt uitvoerig besproken . De externe feedback wordt overgemaakt
aan de VZF voor verder gevolg .
d. Pascal zal de subsidiedossiers stad BRUGGE, provincie W-VL en VZF opstellen en overmaken aan de betrokken diensten .
PK 2012
Beschikbaarheid van het Olympiabad te BRUGGE werd bevestigd . Uitnodigingen en VP 's opgesteld , goedgekeurd en overgemaakt aan aile W-VL clubs. De nodige schikkingen worden getroffen met de uitbaters van de cafetaria van het Olympiabad .
Verdere taakverdelinq
PK LA 07/10/12
Beschikbaarheid bestuursleden : Greet (K1) , Els, Danny (JF) , Marian (tot 10.30 uur) , Tony (SF PM) , Pascal
RV in zwembad : 08.00 uur
Voorbereiden zwembad : Pascal , redders
Ontvangst officials en clubs : Tony
Tussenafstandsborden . vlaggen , medailles, mapjes officials : Marian
Muziekinstallatie : via pc
Speaker : Els
Overhandigen medailles : diverse leden van het PB
Fotoreportage : Pascal
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Omschrijving
PK 20-21/10/12
Beschikbaarheid bestuursleden op 20/10/12 : Greet, Els, Danny, Marian, Geert, Tony (JF AM) , Pascal
Beschikbaarheid bestuursleden op 21/10/12 : Greet, Els, Danny (JF AM) , Marian , Geert (JF PM) , Tony, Pascal
RV in zwembad : 07 .15 uur
Voorbereiden zwembad : Geert , redders
Kassa , verkoop programma 's en controle ingang : Marian , Lieve , lpek
Ontvangst officials en clubs incl. clubomslagen : Tony
Ophalen startkaarten : Viktor, Dylan , Giel
Oproepkamer : Pascal , Cindy
Speaker : Greet en Els
Overhandigen medailles : VIP 's, diverse leden van het PB
Fotoreportage : Pascal
Uitnodigingen VIP 's : Gouverneur, Gedeputeerde van Sport, Minister Crevits, leden Sportraad , directeur zwembad
Toegangsprijs : dagtoegang 7,00 Eur + namiddag 5,00 Eur
Programma : 2,00 Eur
Verslag VSB WP dd. 14/02/12
Op 30/05/12 werd per mail toelichting gevraagd m.b.t. het lnterdistrictentornooi 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 verslagen 03/2011, 04/2011 en 05/2011) . Op 06/07/12 nam Els AUDENAERT (VZF) telefonisch contact op met
Danny . Dhr J. GEVAERT werd voorgesteld als vervanger van Dhr. VANHECKE en hij zal de coordinatie van het waterpolo
binnen de provincie voor zijn rekening nemen. Danny heeft erop gewezen dat net als voor aile andere disciplines, de geldende
richtlijnen moeten worden gevolgd (respecteren aanvraagtermijnen , akkoord bestuursleden , uitnodiging op activiteiten .. . ).
lnterdistrict 2012
W-VL heeft zich opnieuw ingeschreven voor het lnterdistrict dat op 30/09/12 zal doorgaan in HENEGOUWEN in /a piscine de
/'Orient de TOURNAI. Om 13.00 uur, opening van de deuren; 13.15 uur, opwarming ; 13.30 uur, juryvergadering; 14.10 uur,
defile ; 14.30 uur, begin van de competitie. Greet zal op basis van het voorgestelde programma onze provinciale selectie
samenstellen en uiterlijk op 20/09/12 inschrijven . Marian zal het bordje "West-VIaanderen ", vlaggen en zwemzakken meenemen .
Deelnemende bestuursleden : Greet (official) , Els, Marian
Bovendien voorziet het reglement dat per provincie/district max. de volgende versterkingen worden voorzien :
TWEE officials : BISSCHOP Thomas en DEWITTE Greet.
VIER trainers : CLAERHOUT John , VERPLANCKE Wouter, TIEGHEM Kristof, MOERMAN Pieter
EEN afgevaardigde : BUELINCK Birgit
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I DEEL Ill- NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

I

1
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3

4

5

6

Omsc h rijvi ng
Beker West-VIaanderen (waterpolo)
Danny ontving op 09/07/12 een mail van K. DESTORME (WPK) met de vraag of het PB ook dit jaar zou tussenkomen in de
aankoop van de beker. Aangezien er v66r de wedstrijd geen vergadering meer was gepland , werd het akkoord van aile
bestuursleden via mail bekomen . Danny vertegenwoordigde het PB tijdens het kampioenschap en overhandigde de beker.
lnternationale Driekamp
We ontvingen per mail dd . 08/08/12 een uitnodiging voor de lnternationale Driekamp die zal doorgaan op zaterdag 13 oktober
2012 in het Sport & recreatiecentrum Rozenbroeken , Victor Braeckmanlaan 180 te 9000 GENT (SINT-AMANDSBERG) . Greet
zal voor 01/10/12 de W-VL selectie aan de secretaris van RSGC overmaken .
Deelnemende bestuursleden : Danny, Els, Geert, Tony
Afgevaardigde: LATER
Trainers: Pieter MOERMAN, Chantal DUCK, Kristof TIEGHEM
Voor W-VL zal Tony vanaf 14.30 uur instaan voor de ontvangst van de geselecteerde zwemmers (ruimte is voorzien in
inkomsthal van het bad) . De jury zal uitsluitend samengesteld worden uit officials van 0-VL.
Els zal het bordje "West-VIaanderen" en twee provincie- en logovlaggen meenemen .
Zwemmers ontvangen een rode t-shirt met logebed rukking .
Aanvraag dubbele tegemoetkoming SKF
SKF heeft n.a.v. het PK synchroonzwemmen een tegemoetkoming ontvangen van 198,00 Eur voor huur van het bad . De club
vraag ook nog eens een tussenkomst van 50 ,00 Eur voor logovermelding op het programma en op de uitslag . Het PK komt niet
tussen in de huur zwembad en gebruik vergaderzaal wegens niet vooraf aangevraagd. Het PB zal enkel tussenkomen voor
50 ,00 Eur logovermelding op programma en uitslag .
lnterprovinciaal Beraad (IPB)
Het PB VL-BR laat weten dat het IPS zal doorgaan op zaterdag 08/12/12 in de vergaderzaal van de cafetaria van het zwembad
van STROMBEEK-BEVER, Ringlaan 25 te GRIMBERGEN . Onthaal vanaf 09.00 uur, de vergadering start om 09 .30 uur. Het
opvragen van agendapunten en deelnemers volgt later. Deelnemers: Els en Danny
Opleiding SPLASH
De vergadering i.v.m. de voorstelling en opleiding van het SPLASH-programma is doorgegaan op woensdag 29/0812 om 19.00
uur in de burelen van de VZF. Vanaf 01/01/13 treedt SPLASH in voege voor aile wedstrijden .
Selectiewedstrijd waterpolo U13 en U15
In een mail dd . 03/09/12 vraagt Joeri GEVAERT zondag 30 september gedurende anderhalf uur in de namiddag te kunnen
beschikken over het Olympiabad voor de organisatie van een selectietraining voor de U13 en U15 West-VIaanderen in
voorbereiding op het interprovinciaal tornooi. Bij navraag is gebleken dat het bad die dag nog beschikbaar is vanaf 12.00 uur.
De training kan qua dienstregeling van het personeel en om de kost te drukken best starten vanaf 12.30-13.00 uur.
Volgende tariefregeling is van toepassing : € 1,90 deelnemer/uur (of € 1,40 voor -14 jaar) , toeslag kost personeel : € 37 ,00/uur
Het reglement wil dat er bij elke activiteit een aangestelde (lees, redder) van het zwembad aanwezig is. Het personeelslid heeft
geen toezichthoudende opdracht. De aangerekende duur wordt bepaald door de periode van beschikbaarheid voor de activiteit
(van opstellen tot afsluiten) . Het PB neemt het gebruik van het bad voor zijn rekening, alsook de tussenkomsten zoals voorzien
in de bijdragen- en kostentabel (gemandateerd trainer) .
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I DEEL IV- AGENDA & TAFELRONDE
Omsc h rijvi ng

Serie
I

30/09/12 : lnterdistrict 2012 (TOURNAI , HENEGOUWEN)
07/10/12 : PK LA (BRUGGE)
13/10/12 : lnternationale Driekamp 2012 in ST-AMANDSBERG
1
20-21/10/12 : PK (BRUGGE)
08/12/12 : lnterprovinciaal Beraad (IPS) in STROMBEEK-BEVER
09/03/13 : West-VIaanderen Sprint! (BRUGGE)
01 /05/13 : lnterdistrict 2013 (LIMBURG , GENK)
Tafel ronde
2
a. BRUGGE krijgt een nieuw Olympisch bad , start werken voorjaar 2013
b. Pascal DESAEDELEER heeft de intentie een open waterwedstrijd te organiseren in de LEIE in MENEN
De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 08 november 2012
UUR : 20.00 uur
PLAATS : DIKSMUIDE
Ondertekenmg door de bestuurders, WAREGEM , 18 september 12

Els ALLEGAERT
Voorzitter ~

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder
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Actie
Op te volgen
Afgesloten
ledereen
ledereen
ledereen
ledereen
Els, Danny
ledereen
Els, Danny

Homologatie Provinciale records
Heren
13 en 14-jarigen (miniemen)
25m

Menen

24/06/2012

0.25.82

Mattens Edith IKZ

50 m

Antwerpen

04/07/2012

8.56 .31

1500 m vrije slag Mattens Edith IKZ

50 m

Antwerpen

06/07/2012

17.05.58

50 m vrije slag

Parmentier Bavo TZT

DAMES
15 en 16-jarigen (kadetten)
BOO m vrije slag

