VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 04/2013
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
'

www .zwemfecl wvl. be
J

Verontschuldigd :
Afwezig :
Uitgenodigd :

05 september 2013
MENEN
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian , DEWITTE Greet en
HALSBERGHE Tony
BARBRY Geert
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), DEWULF Bart (RvB VZF), SAMYN Laurent (RvB VZF), DESMET Kurt
RvB VZF , CALLEWAERT Tom RvB VZF

DEEL 1- VASTE RUBRIEKEN
Serie
1
2
3

4

5

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB welkom en opent de verQaderinQ om 20.00 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslaçi van de verçiaderinçi dd. 13 iuni te BRUGGE werd onmiddelliik na de veraaderina aoedaekeurd en overaemaakt 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.15/06/13 : overmaken origineel verslag vergadering 03-2013 te BRUGGE
b. Mail van VZF dd. 16/07/13 : bevraging provinciale subsidies
b. Mail aan alle PB's dd. 17/07/13 : standpunt uitnodiging VZF op IPB voor toelichting verdeling provinciale werkingsfondsen
c. Mail aan PB 0-VL dd. 23/07/13: bevestiging plaats en datum Driekamp 2013
d. Mail aan VZF dd. 28/07/13 : antwoord op bevraging provinciale subsidies dd. 16/07/13
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
a. Mail van WPK dd.03/07/13: vraag WPK tot sponsoring tornooi Beker van West-Vlaanderen
b. Mail aan WPK dd. 07/03/13 : akkoord van PB voor sponsoring tornooi met beker
c. Brief van BYK dd. 16/07/13 : uitnodiging voor 15de Brugse zwemdoortocht
Diverse briefwisseling
a. Brief aan orovinciale soortdienst secretariaat DAS-beurs dd. 22/07/13: indienen teruqbetalinqsdossier DAS-beurs

Actie
Els
Pascal
Allen
Pascal

Danny

Serie

Omschrijving

Actie

b.

Mail aan regio ZUID (NEDERLAND) dd. 18/07/13 : vraag om informatie over Internationale Driekamp 2013
C. Mail van regio ZUID (NEDERLAND) dd . 22/07/13 : informele bevestiging plaats en datum Driekamp 2013 (HULST, 13/10/13)
d. Mail van regio ZUID (NEDERLAND) dd. 14/08/13 : uitnodiging Internationale Driekamp 2013 (HULST, 13/10/13)
e. Brief van provinciale uitleendienst dd . 23/08/13 : factuur gebruik dvd-speler en monitor voor DAS-beurs
f. Brief aan provinciale sportdienst. secretariaat DAS-beurs dd. 01 /09/13 : overmaken factuur huur audiovisueel materiaal DAS-beurs
g. Brief aan de gouverneur, de gedeputeerde voor sport, de schepen voor sport van de stad Brugge, de voorzitter van de provinciale sportraad,
de directeur van de provinciale sportdienst en mevrouw de Vlaamse Minister van mobiliteit en openbare werken dd. 01/09/13: uitnodiging voor
de PK op 19 en 20 oktober 2013
h. Mail van de aedeouteerde voor soort dd. 03/09/13: bevestiging van aanweziQheid op de PK's op 19 (LPM) en 20/10/13

6

Homologatie provinciale records

Geert

Zie biilaQe A
7

Website

Danny
Webmaster

NIHIL
8

Opvolging patrimonium

Marian

Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
1

DEEL Il - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (13 juni te BRUGGE)
Serie

Omschrijving

Actie
Op te volgen
Afgesloten

DAS-beurs 2013
1

De DAS-beurs is alweer heel goed verlopen. Bijzondere dank gaat uit naar Willy, Herman, Jessy en Annelore. Danny heeft het
terugbetalingsdossier samengesteld en overgemaakt aan de provinciale sportdienst, secretariaat DAS-beurs. Pascal heeft de
vriiwilliQersverQoedinQen voor alle medewerkers en de verplaatsinosonkosten van Willy overgeschreven op de resp. rekeningen .

x

Overleg West-Vlaamse officials
2

Tijdens het overleg van de kamprechters op 30/03/2013 in VEURNE werd de behoefte geformuleerd om vanuit het PB naar
analogie met de kamprechters een overlegmoment/bijscholing te organiseren voor alle West-Vlaamse officials. Het overleg zal
doorçiaan op 23/11/13 in TORHOUT. Richtlijnen hierover worden eerstdaaqs verspreid .

Geert

Interprovinciaal Beraad (IPB) 2013
3

1

Op 07/12/2013 organiseert het PB W-VL het IPB in De Treffer in WAREGEM . Onthaal 09.30 uur, begin van de vergadering om
10.00 uur. Danny zal de Vlaamse provinciale besturen uitnodigen en vragen hun agendapunten over te maken tegen uiterlijk
15/11/2013. Alle provinciale besturen zijn akkoord om de VZF uit te nodigen om de nieuwe manier van toekenning van
werkinQsfondsen voor de provinciale besturen toe te lichten.

Danny
Els

DEEL 111 - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

Omschrijving

1

WPK zal op 31/08/2013 voor de 6de keer het WP-tornooi 'Beker van West-Vlaanderen' inrichten en vraagt naar analogie met de
voriqe edities of het PB ook dit jaar bereid is de beker te sponsoren . Na consultatie via mail beslissen de leden ook dit jaar de

Beker van West-Vlaanderen

Actie
Op te volgen
Afgesloten

x

Omschrijving

Serie

2

3

4

5

1

beker voor rekening te nemen van het PB.
Provinciale kampioenschappen
De PK's werden vastgelegd op 06/10/2013 (LA} en 19-20/10/2013 (PK) en zullen doorgaan in het Olympiabad te BRUGGE. Het
VP werd verspreid naar alle clubs.
De beschikbaarheid en de taakverdeling van de bestuursleden en de medewerkers werden door Tony uitvoerig besproken .
De gouverneur Dhr.C. Decaluwe, de heer gedeputeerde voor sport C. Vereecke, mevrouw de schepen voor sport van de stad
BRUGGE, het diensthoofd van de provinciale sportdienst, de voorzitter van de provinciale sportraad en mevrouw de Vlaamse
minister voor mobiliteit en openbare werken werden schriftelijk uitgenodigd. De heer gedeputeerde voor sport heeft reeds op
03/09/13 zijn aanwezigheid bevestigd .
Internationale Driekamp 2013
We ontvingen per mail dd. 14/08/13 een uitnodiging van de regio ZUID voor de Internationale Driekamp die zal doorgaan op
13/10/13vanaf12.45 uur (inzwemmen) in HULST, NEDERLAND. Greet zal voor 04/10/13 de W-VL selectie aan
zcdehonte@zeelandnet.nl overmaken .
Deelnemende bestuursleden: Danny, Els, Marian, Geert (TBC), Pascal
Greet zal twee afgevaardigden en vier trainers contacteren en de namen doorgeven aan Danny.
Voor W-VL zal Els vanaf 12.15 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 de regio ZUID.
Marian zal het bordje "West-Vlaanderen" en twee provincie- en logovlaggen meenemen .
Zwemmers ontvangen een t-shirts en badmuts met logobedrukking (verplicht te gebruiken tijdens de wedstrijd).
De heer gedeputeerde voor sport C. Vereecke en de W-VL leden van de RvB zullen worden uitgenodigd als VIP.
BJK 2015
In principe zal tegen 2015 het nieuwe zwembad in BRUGGE klaar zijn. Het PB W-VL wenst dit kampioenschap te organiseren.
Els en Danny zullen een onderhoud vragen bij de gedeputeerde voor sport en bij de schepen voor sport van de stad BRUGGE
om te bespreken of er op provinciaal en stedelijk niveau bereidheid is om dit initiatief financieel te ondersteunen .
Selectiewerking U13
Mail Joerie Gevaert (Jeugdtrainer WPS BZK) dd. 03/09/13 - de selectiewerking heeft dit jaar een grondige facelift ondergaan.
Op provinciaal niveau wordt dit seizoen een selectie gemaakt van spelers in de leeftijdscategorie U13 (benjamins). Het is de
bedoeling om die selectie aan te treden op het interprovinciaal tornooi op 11/11 en een tweede interprovinciaal tornooi in het
voorjaar 2014. De selectie voor de U15 en U17 wordt op Vlaams niveau georganiseerd.
Voorafgaand aan beide tornooien voorzien we telkens een selectietraining. Kan het provinciaal sportbestuur waterpolo nagaan
op welke data het zwembad te Brugge in oktober nog beschikbaar is voor een eerste selectietraining?
Het PB zal naqaan wanneer het bad noq vrij is.

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Iedereen

iedereen

Els
Danny

Tony

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie
1

Omschrijving
06/10/13 : PK LA (BRUGGE)
13/10/13 : Internationale Driekamp (HULST, ZEELAND)
19-20/10/13: PK (BRUGGE)

Actie
Op te volgen
Afgesloten
iedereen
Iedereen
iedereen

Serie

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Danny, Els
Geert
Iedereen
Iedereen
Iedereen
iedereen
Iedereen
Iedereen

Omschrijving

11/11/13 : Interprovinciaal tornooi waterpolo U13 (MECHELEN)
23/11/13 : Overleq West-Vlaamse officials (TORHOUT)
07/12/13 : Interprovinciaal beraad (WAREGEM)
01/03/14: Provinciale Jaarverqaderinq en Kalenderverqaderinq 2014-2015 (". )
15/03/14: Huldiging West-Vlaamse officials (BRUGGE, 17.00 uur)
15/03/14 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE, avondwedstrijd)
05/10/14 : PK LA
12/10/14: Internationale Driekamp (W-VL)
18-19/10/14 : PK
Tafelronde
2
Maaltijd VZF W-VL bestuursleden - 23/11 /13
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 07/11/2013
UUR : 20.00 uur
PLAATS: OOSTENDE

k:a;E~

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Penningmeester

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

)

Bijlage A
aan verslag PB 04/2013

Homologatie Provinciale records
DAMES
11 en 12-jarigen (benjamins)
50 m vrije slag

Bouden Camille

25 m

Menen

23/06/2013

0.28.80

25 m
25 m

Leuven
Leuven

30/07/2013
30/07/2013

0.28.70
1.03.31

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

Calleeuw Hanne COAST
Calleeuw Hanne COAST

