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08 november 2012
DIKSMUIDE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian, DEWITTE Greet,
HALSBERGHE Tony en 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 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 veraadering dd. 18 september 12 te WAREGEM werd onmiddelliik na de veraadering 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 en 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.
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.19/09/12 : overmaken origineel verslag van de vergadering 07-2012 te WAREGEM
b. Brief a an VZF dd 19/09/12 : overmaken feedback VZC 12
c. Brief van VZF dd. 08/10/12: ontvangstmelding briefdd. 19/09/12 en bespreking binnen RvB
d. Brief a an PB 0-VL dd. 15/10/12 : felicitatiebrief voor organisatie Driekamp en overmaken toto's
e. Mail a an VZF dd. 29/10/12 : vraag terugbetaling kosten lesmomenten SPLASH
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-VIaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
a. Mail aan aile clubs dd. 30/09/12 : uitnodiging op lesmoment i.v.m. ingebruikname programma SPLASH
b. Brief van Olumpia dd. 12/10/12 : vraag tot beschermheerschap 21 ste Flanders Synchro Open
c. Mail aan Olumpia dd. 23/10/12: aanvaarding beschermheerschap 21 51° Flanders Synchro Open
d. Mail aan aile clubs dd. 23/10/12: opvraging kandidaturen laureaten sportprijzen 2012
------
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Diverse briefwisseling
a. Brief aan gouverneur, Vlaams minister voor mobiliteit en Oj;/enbare werken, West-VIaams gedej;/uteerde voor Sj;/Ort, voorzitter van de
J;1rovinciale SJ;10rtraad en -dienst en aan directeur OlymJ;1iabad dd. 27/09/12: uitnodiging op PK 20 en 21/10/12
b. Brief van gouverneur dd. 02/10/12 : verontschuldiging voor PK 20-21/10/12
c. Mail van secretariaat Gedej;/uleerde voor SJ;1ort dd. 08/10/12 : verontschuldiging voor PK 20-21/10/12
d. Brief van MOSAN dd. 20/09/12: vraag tot deelname aan Challenge Jules Georges 2013
e. Brief aan MOSAN dd. 18/10/12 : verontschuldiging voor niet-deelname aan Challenge Jules Georges 2013
f. Brief van de degutatie (J;1rovinciale sgortdienst) dd. 11/10/12: kandidaturen W-VL sportprijzen 2012
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A
Website
Er werd een nieuwe tab aangemaakt voor aile infomnatie over "SPLASH team- en meetmanager.
Het provinciaal topswim-mailadres is met onmiddellijke ingang vervangen door meetmanaoer@zwemfedwvl.be
Opvolging patrimonium
Marian Iicht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.

Omschrijving
lnterprovinciaal Beraad (IPB)
Het IPB 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
Agendapunten
a. SPLASH - vergoeding gemaakte kosten
b. Evaluatie lnterdistrict 2012
c. Kalendercommissie VZF
PK 2012
Op 7, 20 en 21 oktober organiseerde het PB W-VL zijn PK's in het Olympiabad te BRUGGE.
Feedback PK LA 07/10/12
a. Schrappen 1500 VS voor 11 en 12-jarigen was goed initiatief;
b. Programma goed gevuld, maar niet overvol!;
c. Simultaan gebruik van topswim en splash was leerrijke ervaring, algemeen viol verlopen.
Feedback PK 20-21/10/12
a. Algemeen heej goed verlopen;
b. Toegang van trainers/afgevaardigden bovenop de reglementair gratis toegangen nauwer te controleren (evt. penaliseren);
c. Timing volgend jaar veranderen : inzwemmen 09.00/13.00 uur, begin wedstrijd 10.00/14.00 uur;
d. Alweer een heel vlotte samenwerking met de zwembadmedewerkers (bedankingsmail werd verstuurd aan zwembaddirecteur)
e. Wedstrijd enkel verwerkt in SPLASH zonder noemenswaardige problemen;
f. Heel positieve commentaren op medailles met nieuw logo;
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g. Aanwezigheid Dhr. DEWAELE, lid van de provinciale sportraad, werd gewaardeerd door de aanwezige clubs.
lnternationale Driekamp
Op 13/10/12 nam West-VIaanderen in he! Sport & recreatiecentrum Rozenbroeken te GENT (SINT-AMANDSBERG) deel aan de
lnternationale Driekamp 2012 in een organisatie van he! PB 0-VL. W-VL eindigde na 0-VL op een tweede plaats.
Volgend jaar is de Driekamp in een organisatie van zwemkring ZEELAND
Deelnemende bestuursleden: Danny, Els, Tony
Feedback
a. Prima organisatie in indrukwekkend nieuw zwembad Rozebroeken in ST-AMANDSBERG;
b. Rode !-shirt voor aile deelnemers werd gewaardeerd (lessons learned lnterdistrict);
c. Prima steer onder de zwemmers, coaches en afgevaardigden van de verschillende delegaties;
d. Er werd een bedankingsbrief gestuurd aan de voorzitter PB 0-VL;
e. Vanaf volgend jaar zal de absolute besttijd worden genomen (25- en 50 meter badtijd)
lnterdistrict 2012
W-VL heeft op 30/09/12 deelgenomen aan de lnterdistrict die doorging in HENEGOUWEN in Ia piscine de I'Orient van
TOURNAI. Deelnemende bestuursleden : Greet (official), Elsen Marian
Feedback
1. Programma en drankjes tijdens wedstrijd werden niet gratis ter beschikking gesteld;
2. Uniforme !-shirts en badmuts zwemmers W-VL waren niet voorzien;
3. Slechte (geen) communicatie over prijsuitreiking en receptie achteraf;
4. Receptie was in orde, wijn, waters, fruitsap, frisdrank, chips, koekjes, cake ... ;
5. Vanaf volgend jaar zal de absolute besttijd worden genomen (25- en 50-meter badtijd)

Omschrijving
Provinciale Jaarvergadering 2013
De PJ13 zal doorgaan op 2 maart 2013, om 09.00 uur onthaal en registratie, 09.30 uur begin vergadering
Er zijn volgend jaar geen verkiezingen, enkel de cotiptatie van Tony moe! door de PJ worden bekrachtigd.
Biikomende aqendapunten
- Goedkeuring bijdragen- en kostentabel
-Diverse: lnterdistrict, Challenge Jules Georges 2014
Kalenderzitting 2013-2014
De kalenderzitting zal eveneens doorgaan op 2 maart 13 aansluitend aan de PJ (+/- 11.00 uur).
Splash-wedstriiden zullen eveneens op de kalender worden ingevuld.
Terugbetaling lactaattesten 2012
De clubs krijgen terugbetaling op basis van twee facturen a rato van 5 Eur/zwemmer. Ze worden verzocht kopies van de
facturen over te maken aan de penningmeester voor 31 maart 13.
Lesmoment SPLASH
Het PB heeft een lesmoment ingericht n.a.v. de ingebruikname van SPLASH. De sessies werden op 15 oktober gehouden in
VEURNE en op 25 oktober in WAREGEM. Aan de VZF werd een terugbetaling gevraagd voor leszaal, verplaatsing lesgevers,
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medewerkers PB ... Tot op heden mochten we noQ Qeen antwoord ontvanQen.
lnterclub H. Lecluyse- cadeaubonnen GIRl-sport
Het PB heeft begin ditjaar cadeaubonnen aangekocht voor de lnterclub H. Lecluyse bij GIRl-sport te TORHOUT. EE>n van de
afspraken was dat ze op de wedstrijden, georganiseerd door het PB zouden aanwezig zijn met een stand, zodat de bonnen
zouden kunnen worden verzilverd. GIRl-sport was op geen van de wedstrijden van het PK bereid een stand in te richten wegens
andere enQaQementen. De samenwerkinq met GIRl-sport word! gestopt.
Verplaatsing COAST-meeting
De voorziene COAST-meeting komt in confiict met de BK OPEN. ROSC vraagt deze wedstrijd te mogen verplaatsen naar 1 en 2
juni 2013. De bestuursleden zijn hiermee akkoord (overmacht) en de voorziene boete zal niet worden ge"ind.
Betaling gemaakte onkosten
Onkosten gemaakt door de bestuursleden moeten op het voorziene tijdstip worden teruggestort, los van het feit of iedereen tijdig
zijn terugbetalingsaanvraag heeft ingediend. Pascal verwacht de kostenafrekeningen in eerste week na het einde van de
voorbije TRIM.
5
Beschermheerschap 21 • Flanders Synchro Open
Het PB heeft beslist oak dit jaar het beschermheerschap op te nemen voor de 21''• Flanders Synchro Open die van 30/11 tot
02/12/12 door Olumpia word! georQaniseerd in KORTRIJK.
West-VIaamse Sportprijzen 2012
N.a.v. het schrijven van de deputatie waarin gevraagd werd laureaten voor te dragen voor de sportprijzen 2012 ontvingen we tot
dusver geen voordrachten van de aanQeschreven clubs. Enkel KZK liet weten qeen laureaten voor te draqen.
Erkenning provinciaal record
We ontvingen een aanvraag voor provinciaal record voor Hanne CALLEEUW, gezwommen op de Driekamp op 13/10/2012.
Hanne zwom 50 m rugslag in 29.16 als eerste onderdeel van de 4x50 meter wisselslag. De ploeg werd uitgesloten en de tijd van
de eerste zwemster werd dan oak niet opqenomen in Swimrankinq. Het provinciaal record werd geblokkeerd.
Onbetaalde factuur WPW
WPW weigert een boete te betalen van 25,00 Eur voor laattijdige betaling van een factuur. De boete werd cf. de bijdrage- en
boetetabel ge"ind en cf. de beslissing tijdens de bestuursvergaderingen 05/2012 dd. 21 juni 12, deellll serie 5 bevestigd. De
clubsecretaris van WPW weigert "uit principe" de gevorderde schuld te betalen. Er werd voorgesteld zijn motivering voor nietbetaling aan de secretaris van het PB over te maken, zodat dit op de vergadering als agendapunt ter sprake zou kunnen worden
gebracht. Tot op heden mochten we nag geen mail ontvangen. De penningmeester zal een bijkomende factuur opsturen voor
vier maanden te laat. lndien de facturen voor eind november niet zijn betaald, zal het dossier aan de VZF worden overgemaakt.
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Omschrijving
11/11/12 : lnterprovinciaal waterpolotornooi (WACHTEBEKE)
30/11-02/12/12: 21'• Flanders Synchro Open (KORTRIJK)
08/12/12: lnterprovinciaal Beraad (IPB) (STROMBEEK-BEVER)
21/02/13: UitreikinQ W-VL sportpriizen (Cultureel Centrum DE SPIL, ROESELARE)
02/03/13: Provinciale Jaarvergadering 2013 (... )
02/03/13 : Kalenderzitting 2013-2014 ( ... )
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Laisser-passer toegangskaart wedstrijden binnen de provincie
Problemen met mails en spam in Cambell
Budgetteren laptop secretariaat 2013
ROSC vraagt deelname van paralympische zwemmers aan PK's en West-VIaanderen Sprint! in max. twee aparte reeksen. Pascal zal dit verder bekijken met
de trainer.
GOLD informeert of er analooa met de kamorechtersbiischolina een

Els ALLEGAERT
Voorzitter

<:_:·::~\-~p~~d)-\-\--

Pascal BOURGOIS
Penningmeester

l.7

Geert BARBRY
Bestuurslid

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

13/10/2012

0.54.68

200 m wisselslag Vanluchene Emmanuel GOLD 25 m leper

14/10/2012

2.02.21

31/07/2012

0.29.49

100 m vrije slag

Parmentier Bavo

25m

+ 18-jarigen (senioren)

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

Calleeuw Hanne COAST

25m

Wachtebeke

