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Afwezig:
Uitgenodigd :

13juni2013
BRUGGE
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

Omsch riivin11
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB welkom en opent de veraaderina om 20.00 uur.
Opname aanweziaheden en ondertekenen blad verolaatsinaskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslaa van de vemaderinQ dd. 14 maart te TORHOUT werd onmiddelliik na de vernaderinQ QoedQekeurd en overQemaakt 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 afqelopen 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.16/03/13 : overmaken origineel verslag vergadering 02-2013 te TORHOUT
b. Brief van VZF dd. 06/05/13: melding niet-ontvangst documenten West-Vlaanderen Sprint! dd. 09/03/13
c. Brief van VZF dd. 22/06/13 : vraag voor advies voor verplaatsing gemeenschappelijke zetel zwemclub BOAS
d. Brief aan VZF dd. 01/06/13: gunstig advies voor BOAS als nieuwe W-VL club
e. Mail aan VZF dd. 07/06/13: opportuniteiten n.a.v. uiteenzetting Assist in TORHOUT
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De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
Mail aan alle clubs dd. 22/03/13 en HERINNERING dd. 26/04/13: Uitnodiging voor uiteenzetting ledenbestand Assist doorVZF op 06/06/13 te
TORHOUT
Homologatie provinciale records
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Omschrijving
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
Danny meldt dat hij zoals afgesproken een nieuwe laptop van het merk ASUS heeft gekocht, alsook de nodige softwarepakketten en een antivirus
voor drie jaar. Pascal zal medaillelinten en klevertjes bijbestellen. Marian toont de herstelling die werd uitgevoerd aan de keerpuntborden. De
leden beslissen om alle borden op die manier te laten herstellen.
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Omschrijving
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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. Els zal daags voor de start
van de beurs het materiaal afhalen bij de VZF en bij de uitleendienst van de provincie (dvd-speler en breedbeeldmonitor) en naar
XPo brengen. Greet heeft een kopie van de dvd van de VZF over de zwemstijlen aan Willy bezorgd om te tonen tijdens de
beurs. Verdere administratieve oovolgina wordt verzekerd door Danny.
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Overleg kamprechters 30/03/13
Op 30/03/2013 vond in VEURNE een overleg plaats tussen alle West-Vlaamse kamprechters. Danny overloopt summier de
besproken topics. Uit dit overleg is ook de behoefte gebleken om jaarlijks - los van een eventuele bijscholing in de schoot van
de VZF - voor de West-Vlaamse officials een overlegmoment/bijscholing te voorzien. De organisatie van dit overleg zal worden
gecoördineerd door het PB.
Overkomen van BOAS
Op 27/04/13 heeft Danny aan de VZF een stand van zaken gevraagd m.b.t. tot eerder mailverkeer waarin werd vermeld dat
BOAS zou overkomen naar onze provincie. Op 22/06/13 stuurde de VZF een officiêle advies m.b.t. de vraag tot verplaatsing van
de gemeenschappelijke zetel van BOAS naar onze provincie. Na rondvraag per mail bij alle bestuurders werd op 06/06/13 een
gunstig advies overgemaakt. De inrichters van zwemwedstrijden IC Henri Lecluyse zullen met onmiddellijke ingang BOAS ook
uitnodiQen. BOAS zal eveneens worden uitQenodiad oo de PK's en oo alle andere wedstriiden in een oraanisatie van het PB.
Interprovinciaal Beraad (IPB) 2013
Op 07/12/13 organiseert het PB W-VL het IPB in WAREGEM. Aan de bestuursleden wordt gevraagd hun eventuele
agendapunten aan Danny te bezorgen. Na de grote vakantie zal Danny de andere PB's uitnodigen en agendapunten aan hen
oovraaen.
lnfomoment ledenbestand Assist
Op 06/06/13 organiseerde de VZF een uiteenzetting in de cafetaria van de sportzaal van TORHOUT over het nieuw
ledenbestand Assist. Els, Geert en Danny stonden in voor de praktische organisatie. Danny stuurde op 07/06/13 een mail aan
de VZF met enkele aandachtspunten.
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Aanpassing reglement PK
Greet zal het reglement aanpassen cf. de nieuwste richtlijnen van de VZF. De 10-jarigen zwemmen de 200 WS GEMENGD op
zaterdag- en 400 VS GEMENGD op zondagvoormiddag. De timing voor de voormiddag wordt aangepast, inzwemmen om
08.30 uur, beoin wedstriid om 09.30 uur. De taakverdelina zal op de volaende veraaderina worden besproken.
Waterpolo - logovermelding
Indien een waterpoloclub buiten de reguliere competitie een tornooi organiseert, kan de vergoeding logovermelding worden
aanaevraaad cf. de termijnen hernomen op de bijdrai:ien- en kostentabel.
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25, 26 (enkel AMl en 27/06/13: 21"• DAS-beurs IXPo - KORTRIJK)
06/10/13: PK LA !BRUGGE)
13/10/13 : Internationale Driekamp (ZEELAND)
19-20/10/13: PK (BRUGGE)
1
07/12/13: lnterorovinciaal Beraad !WAREGEM)
05/10/14 : PK LA
12/10/14: Internationale Driekamp (W-Vll
18-19/10/14: PK
Tafelronde
2
NIHIL
3
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur
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Ondertekening door de bestuurders, BRUGGE, 13 juni 2013
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Penningmeester
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Bijlage A
aan 03/2013

Homologatie Provinciale records

Heren
15 en 16-jarigen (cadetten)
50 m schoolslag

Decoster Robbe COAST

50 m

Antwerpen

18/05/2013

0.30.81

50m
50 m

Antwerpen
Antwerpen

19/05/2013
20/05/2013

7.38.45
3.46.62

25 m
25 m

Tielt
Tielt

25/05/2013
25/05/2013

2.15.74
2.30.20

25m

Tielt

26/05/2013

2.21 .84

+ 18-jarigen (senioren)
4 x 200 m vrije slag GOLD
4 x 100 m wisselslag GOLD

DAMES
11 en 12-jarigen (benjamins)
200 m vrije slag
200 m rugslag

Bouden Camille ZB
Bouden Camille ZB

17 en 18-jarigen ijunioren)
200 m vlinderslag Cnockaert Julie BZK

