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07 november 2013
MIDDELKERKE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, LAMBERTIJN Marian, HALSBERGHE
Tony en BARBRY Geert
DEWITTE Greet,
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), DEWULF Bart (RvB VZF), SAMYN Laurent (RvB VZF), DESMET Kurt
RvB VZF), CALLEWAERT Tom IRvB VZF
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1- VASTE RUBRIEKEN
Omschriivina
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB welkom en opent de veraaderina om 20.00 uur.
Ooname aanwezigheden en ondertekenen blad verolaatsinaskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslaa van de veraaderina dd. 5 seotember te MENEN 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 afaelopen 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.06/09/13 : overmaken origineel verslag vergadering 04-2013 te MENEN
b. Mail van M. Vloeberghen, VZF dd. 18/09/13: vraag voor inputs financiêle gegevens boekhouding VZF
c. Mail aan VZF dd. 30/09/13: vraag bevestiging mandaten 2014
d. Brief aan Vlaamse PB's dd. 01/10/13: uitnodiging voor IPB 2013 te WAREGEM en vraag om agendapunten
e. Brief aan W-VL leden RvB en VSB Zw VZF dd. 01/10/13: uitnodiging voor IPB 2013 te WAREGEM
f. Mail aan VZF dd. 01/10/13: vraag tot verduidelijking toekenning provinciale werkingsfondsen tijdens IPB te WAREGEM
g. Mail van VZF dd. 01/10113: bevestiging en toelichting mandaten 2014
h. Mail aan PB 0-VL dd. 21/10/13: deelname aan Internationale Driekamp 2013 van BZK-zwemmer in selectie 0-VL
i. Herinneringsmail aan VZF dd. 06/11/13 : vraag tot verduidelijking toekenning provinciale werkingsfondsen tijdens IPB te WAREGEM
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 aan alle W-VL clubs dd. 09/09/13: overmaken ter controle van voorlopige selectie Internationale Driekamp
b. Mail van WPK dd.17/09/13 : overmaken factuur beker voor teruabetalina
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Omschriivina
Brief van Olumpia dd.10/10/13 : vraag beschermheerschap 22st• Flanders Synchro Open en ondersteuning met een beker
Mail aan alle deelnemende clubs aan PK dd. 21/10/13 : foto's verloren voorwerpen PK's
Brief van BZK dd. 21/10/13 : verontschuldiging voor gedrag trainer BZK op PK
Mail van SKF dd. 04/11/13: overmaken programmaboekje BK COMBO

Actie

Diverse briefwisseling
a. Brief van de gouverneur dd. 04/09/13 : verontschuldiging voor aanwezigheid op PK
b. Mail van minister H. Crevits dd. 11/09/13: principiêle aanwezigheid van minister op PK, vraag om meer informatie
c. Mail van schepen A. Lambrecht dd. 13/09/13: principiêle aanwezigheid van schepen voor sport op PK, vraag om meer informatie
d. Brief van Liège Mosan dd. 25/09/13 : vraag tot deelname aan Challenge Jules Georges 2014
e. Brief aan Liège Mosan dd. 01/10/13: bevestiging niet-deelname aan Challenge Jules Georges 2014
f. Brief aan Jaap de Munck, Zwemcommissie Regio Zuid afd. Zeeland dd. 16/10/13 : bedanking voor organisatie Driekamp 13/10/13.
g. Mails aan de heer staatssecretaris John Crombez, de heer gedeputeerde voor sport Carl Vereecke, mevrouw de schepen voor sport van de
stad Brunne Annick Lambrecht dd. 21/10/13: bedankina voor aanweziaheid op PK voor medaille-uitreikinçi
Homologatie provinciale records
a. Zie bijlage A
b. Geert ontving op 28/09/13 een mail van IKZ i.v.m. het provinciaal record van Edith Mattens, gezwommen op 10/07/13. Aangezien de aanvraag
ons ruim buiten de voorziene termijn bereikte kan de zwemster geen aanspraak meer maken op de vergoeding van 20,00 Eur en bijhorend
aetuiaschrift. Haar tiid zal wel worden annenomen in de lijst.
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
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Omschrijving
Provinciale kampioenschappen
De PK's gingen door op 06/10/2013 (LA) en 19-20/10/2013 (PK) in het Olympiabad te BRUGGE.
Lessens learned :
a. Opvallend tekort aan officials voor PK LA ondanks regel "één official vanaf één zwemmer". De club die in de toekomst geen
official aanduidt of waarvan de aangeduide official afwezig is op de wedstrijd (ook voor de LA Henri Lecluyse), start niet;
b. Uiterste inschrijfdatum moet strikt worden gerespecteerd;
c. Opvallend meer inschrijvingen dan vorig jaar;
d. Voor de LA houdt het organisatiecomité vanaf volgend jaar zich het recht voor trainingstijden te corrigeren en het aantal
reeksen in de 800 en 1500 VS zal beperkt worden;
e. Volgend jaar gaan de PK's door op 5, 18-19/10/14. Het zwembad werd reeds vastgelegd;
f. De aanwezigheid van staatssecretaris John Crombez, gedeputeerde voor sport Carl Vereecke en van de schepen voor sport
van de stad Brugge Annick Lambrecht werd heel erg gewaardeerd. Er werd aan betrokkenen nog een bedankingsmail
gestuurd.
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Omschrijving
Overleg West-Vlaamse officials
Het overleg zal doorgaan op 23/11/13 in TORHOUT. Actueel hebben zich 86 officials ingeschreven, waarvan er 49 de
spaghettimaaltijd zullen nemen. De verantwoordelijke K1 's zijn Ronny, Danny, Johan en Greet. Danny overloopt de timing en
bespreekt hoe de biischolina praktisch zal worden aeoraaniseerd. De biischolina zal in het officialboekie worden aeacteerd.
Interprovinciaal Beraad (IPB) 2013
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 heeft de Vlaamse provinciale besturen uitgenodigd en gevraagd hun agendapunten over te maken tegen
uiterliik 15/11/2013. De oowerooint wordt overlooen en verder besoroken.
Internationale Driekamp 2013
De Internationale Driekamp ging op 13/10/13 door in HULST, NEDERLAND. W-VL eindigde na 0-VL op een tweede plaats.
Aanwezige : Danny, Els, Pascal
Feedback
a. Prima organisatie door zwemregio ZUID. Er werd een bedankingsbrief gestuurd.
b. Rode !-shirt en badmuts voor alle deelnemers werden gewaardeerd en maakten onze zwemmers herkenbaar tijdens de race;
c. Coaches en afgevaardigden die de selectie begeleiden, moeten zich beter van hun taken vergewissen;
d. Alle geselecteerde zwemmers en zwemsters waren aanwezig. Proficiat!
e. Deelname van BZK-zwemmer in selectie 0-VL (in afwachting van antwoord PB 0-VL);
f. Volgend jaar gaat de Internationale Driekamp opnieuw door in onze provincie op 12/10/14. Tony heeft het bad al
vastaelegd.
BJK 2015
In principe zal tegen 2015 het nieuwe zwembad in BRUGGE klaar zijn. Het PB W-VL wenst het BJK te organiseren. Eis en
Danny zullen een gesprek hebben met de gedeputeerde voor sport en met de Schepen voor sport van de stad BRUGGE om te
bekiiken of er op provinciaal en stedeliik niveau bereidheid is om dit initiatief financieel te ondersteunen.
Selectiewerking U13
De selectiewedstrijd ging door op 12/10/13 van 18u30-20u00. Er was enige onduidelijkheid doordat de VZF parallel aan de
acties van het PB W-VL op eigen initiatief het zwembad ging vastleggen en afspraken maken met Joerie. We betreuren deze
werkwijze, temeer daar het hier ging om een provinciale selectiewedstrijd. We zouden het appreciêren, mocht er in de toekomst
overlea worden aepleead met het PB W-VL alvorens acties te nemen met financiêle en oraanisatorische conseauenties.
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Omschrijving
Maaltijd VZF W-VL bestuursleden
De iaarliikse maaltiid zal dooraaan in De Houtsnip in ST-ELOOIS-VIJVE op 23 november 2013 om 19.30 uur.
Provinciale Jaarvergadering 2014
De PJ14 zal doorgaan in TIELT op 22/02/14: om 09.00 uur onthaal en registratie, 09.30 uur begin vergadering
Voor 2014 zijn de volgende plaatsen (her)verkiesbaar:
Tom Callewaert (GOLD), lid RvB, actueel bestuurder financiên
Laurent Samyn (BZC), lid RvB, actueel bestuurder juridische zaken
Roland Montens <BYK\, VSB ooen water, actueel ondervoorzitter
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Omschrijving
Luc De Nijs, VSB masters (overgegaan naar Oost-Vlaamse club)
Koen De Backer (SKF), VSB Synchro, actueel ondervoorzitter
Els Allegaert (KZK), PB W-VL, actueel voorzitter
Marian Lambertijn (UZKZ), PB W-VL, actueel bestuurslid
Tony Halsberghe (GOLD), PB W-VL, actueel gecoöpteerd bestuurslid
Danny zal de clubs uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering, de dagorde overmaken en de verkiezing organiseren voor
de leden van de VSB's en van het PB W-VL. Voor de mandaten binnen de RvB moet de club zijn kandida(a)t(en) rechtstreeks
voordragen aan de secretaris-generaal van de VZF. De verkiezing zal door de VZF worden georganiseerd tijdens hun Algemene
Jaarveraaderina.
Kalenderzitting 2014
De kalenderzitting zal eveneens doorgaan op 22/02/14 aansluitend aan de PJ (+/- 11.00 uur).
Pace-wedstrijden zullen eveneens op de kalender worden ingevuld.
Aanvraag wijziging datum wedstrijd ZB
ZB vraagt de toestemming om zijn wedstrijd van 27/04/14 te mogen verplaatsen naar 18/05/14. Het PB stemt hiermee
uitzonderliik in. Er is aeen sprake van overmacht en het PB zal dan ook de voorziene kost van 25.00 Eur aanrekenen.
Aanvraag tussenkomst Interprovinciaal Tornooi-WP
Met mail dd. 16/10/13 maakt Dhr. Joeri Gevaert de West-Vlaamse selectie U13 voor het seizoen 2013-2014 over en vraagt of het
provinciaal bestuur een vergoeding voor de selectietraining en de deelname aan het interprovinciaal tornooi voorziet. Het PB
neemt de huur voor het gebruik van het bad voor de selectietraining van oktober voor zijn rekening. Voor het tornooi krijgen de
afgevaardigde en de trainer de vergoeding cf. de Bijdragen- en Kostentabel en de spelers zullen als tussenkomst in de
verolaatsinaskost 10,00 Eur/sPeler ontvanaen mits het draaen van de caPs met Provincieloao.
Beschermheerschap 22••• Flanders Synchro Open (FSO)
Het PB heeft beslist ook dit jaar het beschermheerschap op te nemen voor het 22s1e Flanders Synchro Open dat van 29/11 tot
01/12/13 door Olumoia wordt georganiseerd in KORTRIJK en beslist om dit initiatief ook dit jaar te steunen met een beker.
Brief van voorzitter BZK dd. 21/10/13
De brief werd door de bestuursleden gelezen en besproken. Het provinciaal bestuur zal een schriftelijk antwoord overmaken aan
de voorzitter van BZK.
Pc penningmeester
De pc van de penningmeester laat het soms afweten. Aangezien de aanvraag van de provinciale subsidies verplicht digitaal
moet gebeuren, zou dit zo snel mogelijk in orde moeten worden gebracht. De zoon van Marian zal de pc nakijken en indien het
Probleem niet op te lossen is, zal OP budaet 2014 een nieuwe ""worden aanaekocht.
Prijzen lnterclub Henri Lecluyse
Geldprijzen + naturaorijzen voor 9/10-iarigen (zwemzakken l.
Herstelling tussenafstandsborden
Marian heeft iemand gevonden die de tussenafstandsborden voor de 800 en 1500 meter vrije slag op een duurzame manier
heeft kunnen herstellen. Varitech, de oorspronkelijke leverancier, heeft nooit een volwaardig alternatief geboden als herstelling
of vervani:iini:i van de kapotte borden. We zullen Varitech dan ook vraoen een deel van de herstelfactuur ten laste te nemen.

Actie
Op te volgen
Afgesloten

iedereen

x
x
Danny
Pascal

x
Els
Pascal
Els
Marian
Danny

1

DEEL IV - AGENDA &TAFELRONDE

\
Actie
Op te volgen
Afgesloten
Dannv, Els
Geert
iedereen
iedereen
Els, Dannv
Dan nv
Tonv
iedereen
iedereen
iedereen
Iedereen

Omschrijving
11/11/13: lnterorovinciaal tornooi wateroolo U13 (MECHELEN)
23/11/13 : Overlea West-Vlaamse officials (TORHOUT)
23/11/13: Maaltiid VZF W-VL bestuursleden ($T-ELOOIS-VIJVEl
29/11-01/12/13: 22nd Flanders Svnchro Open (KORTRIJK)
07/12/13: Interprovinciaal beraad (WAREGEM)
1
22/02/14: Provinciale Jaarveraaderina en Kalenderveraaderina 2014-2015 <TIELTl
15/03/14: Huldiaina West-Vlaamse officials (BRUGGE, 17.00 uur)
15/03/14 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE, avondwedstriidl
05/10/14: PK LA
12/10/14: Internationale Driekamp (W-VL)
18-19/10/14: PK
Tafelronde
2
Ronnv aeeft toelichtina over een clinic die hii heeft aevolad in Wéoion.
De vergaderina wordt gesloten om 22.45 uur
3
.
DATUM VOLGENDEVERGADERING : 30/01/14
UUR : 20.00 uur
.
PLAATS : OOSTROZEBEKE
Ondertekening door de bestuurders, MIDDELKERKE, 07 november 2013
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Els ALLEGAERT
Voorzitter
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Bestuurslid
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Bijlage A
aan verslag PB 05/2013

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

