VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 02/2013
Datum :
Plaats :
Aanwezig :
Verontschuldigd :
Afwezig :
Uitgenodigd :

14 maart 2013
TORHOUT
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), CALLEWAERT Tom (RvB VZF)

DEEL I – VASTE RUBRIEKEN
Serie
1
2
3

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 vergadering dd. 31 januari 13 te TIELT 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.
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.01/02/13 : overmaken origineel verslag vergadering 01-2013 te TIELT
b. Brief aan VZF dd. 02/03/13 : overmaken origineel verslag provinciale jaarvergadering, voorwoord van de voorzitter en historisch verslag 2012
c. Brief aan VZF dd. 02/03/13 : overmaken origineel verslag kalendervergadering 2013-2014
d. Mail aan alle PB’s en districten dd. 02/03/13 : meedelen standpunt betreffende deelname Interdistrict
e. Mail aan alle PB’s dd. 02/03/13 : meedelen standpunt betreffende beleidsvisie VZF en data Vlaams Zomercriterium vanaf 2014
f. Brief van VZF dd. 7/03/13 : aanvullingen betreffende AV VZF in DE PINTE dd. 23/03/13
De volgende nota’s, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
Brief aan alle clubs dd. 02/03/13 : overmaken verslag provinciale jaarvergadering, voorwoord van de voorzitter, historisch verslag 2012 en verslag
kalendervergadering 2013-2014
Diverse briefwisseling
a. Brief aan de gouverneur Dhr.C. Decaluwe, Dhr. gedeputeerde voor sport C. Vereecke, het diensthoofd van Sportdienst W-VL en mevrouw de

Actie
Els
Pascal
Allen
Pascal

Danny

Serie

6
7
8

Omschrijving
Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken dd. 01/02/13 : uitnodiging voor West-Vlaanderen Sprint 2013
b. Brief aan provinciale sportdienst DAS-secretariaat dd. 02/02/13 : indienen dossier voor deelname DAS-beurs 2013
c. Mail van Dhr. Gedeputeerde voor sport C. Vereecke dd. 05/02/13 : bevestiging aanwezigheid op West-Vlaanderen Sprint! en medailles
d. Brief van Dhr. Gouverneur dd. 06/02/13 : verontschuldiging voor West-Vlaanderen Sprint! wegens eerder aangegane verbintenis
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
De bestuursleden zullen een lijst overmaken aan Marian van materiaal/uitrusting in hun bezit.

Actie

Geert
Danny
Webmaster
Marian
Iedereen

DEEL II – FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (31 januari te TIELT)
Serie

1

2

3

4

5

Omschrijving
Provinciale Jaarvergadering 2013
De PJ13 ging door op 2 maart 2013 in VEURNE (zie apart verslag PJ2013).
Voor de volgende clubs zal de boete wegens afwezigheid of niet respecteren van de voorgeschreven richtlijnen worden geïnd :
BZC, KVO, KWK, RYSC, SKF, TZK, WPK, WPW en WPCN.
Kalenderzitting 2013-2014
De kalenderzitting vond aansluitend aan de PJ plaats, eveneens te VEURNE (zie apart verslag KAL2013).
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.
West-Vlaanderen Sprint!
De wedstrijd vond plaats op 09/03/13 in het Olympiabad te BRUGGE.
Feedback
Tony overloopt de takenlijst en bespreekt enkele mogelijke verbeteringen voor de editie van volgend jaar.
a. Minder starts, maar alweer heel goede sfeer
b. Bezoek van de gedeputeerde Carl Vereecke werd erg geapprecieerd
c. Enkel medailles in de grote pauze en na de wedstrijd
Deelname 10-jarigen aan PK
(Vraag IKZ) Naar aanleiding van de beslissing van het VSB Zw om op de VJK in te schrijven met 50-meterbadtijden en de 25meterbadtijden in te delen in de traagste reeksen zou het misschien mogelijk moeten zijn om 10-jarigen te laten deelnemen aan
de PK’s te BRUGGE eind oktober. Ronny heeft dit besproken binnen het VSB Zw en vanaf 2013 zullen de 10-jarigen tot de PK’s
worden toegelaten voor de 200 WS en 400 VS.
DAS-beurs 2013
De DAS-beurs gaat door op 25, 26 (enkel AM) en 27/06/13 in Xpo te KORTRIJK. Het inschrijvingsdossier werd aan het
secretariaat van de DAS-beurs overgemaakt en de zwembank werd besteld bij West-Consultancy. Verdere opvolging wordt

Actie
Op te volgen
Afgesloten

X

X

X

X

Danny
Willy

Serie

Omschrijving

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Omschrijving

Actie
Op te volgen
Afgesloten

verzekerd door Danny.

DEEL III – NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie
1
2

3

4

Deelname Interdistrict
De clubs hebben tijdens de kalenderzitting op 02/03/13 te VEURNE beslist dat West-Vlaanderen niet langer aan deze wedstrijd
zal deelnemen. De verschillende PB’s en districten werden hier per mail van ingelicht op 02/03/2013
Overgang BOAS naar W-VL
Wegens verplaatsing van gemeenschappelijke zetel komt de club BOAS van VL-BR over naar W-VL.
Herziening reglement IC Henri Lecluyse
a. Principe van toekenning per lottrekking blijft gehanteerd.
ste
de
b. 1 en 10 dag LA worden uit de IC gehaald vanaf 2015.
c. Vanaf 2015 komen de fusieclubs niet meer in aanmerking voor de loting. De uitzondering van het verhoogd startgeld voor Azwemmers met CV van een fusieclub blijft van toepassing.
d. De 5-banen baden zullen bij de grote baden worden gerekend indien zij hier expliciet om verzoeken. De eventuele boete
voor overschrijding van de wedstrijdduur is volledig ten last van de organiserende club. Een organiserende club mag zijn
wedstrijd organiseren in een ander bad (binnen de provincie) indien hierover een financieel- en samenwerkingsakkoord kan
worden bereikt tussen de betrokken clubs.
De wijzigingen zullen in het reglement van de IC worden geïntegreerd vanaf volgend jaar.

X
X

X

PK OW
ROSC wil zijn OW-wedstrijd te Oostende op 29 juni 2013 laten erkennen als PK Korte en Lange Afstand. Het PK OW Korte Afstand werd
reeds toegekend aan BYK, het PK Lange Afstand wordt toegekend aan ROSC.

DEEL IV – AGENDA & TAFELRONDE
Serie

1

2

Omschrijving
23/03/13 : Algemene Vergadering VZF (DE PINTE)
30/03/13 : Overleg West-Vlaamse kamprechters (VEURNE)
ste
25, 26 (enkel AM) en 27/06/13 : 21 DAS-beurs (Xpo – KORTRIJK)
06/10/13 : PK LA (BRUGGE)
13/10/13 : Internationale Driekamp (ZEELAND)
19-20/10/13 : PK (BRUGGE)
07/12/13 : Interprovinciaal Beraad (WAREGEM)
Tafelronde
a. Het secretariaat heeft dringend een nieuwe laptop nodig. Danny zal aankopen bij Gobin in OOSTENDE.

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

Serie

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Omschrijving

b. Badges VZF voor bestuursleden – Danny dient een aanvraag in naar de VZF.
c. Tony geeft een aantal extra reflecties m.b.t. de data van het Vlaams Zomercriterium.
De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 06/06/2013
UUR : 20.00 uur
PLAATS : BRUGGE
Ondertekening door de bestuurders, TORHOUT, 14 maart 2013

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Greet DEWITTE
Sportsecretaris

Danny UYTTERSPROT
Ondervoorzitter-secretaris

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

Pascal BOURGOIS
Penningmeester

Tony HALSBERGHE
Bestuurslid

Geert BARBRY
Bestuurslid

