VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 06/2013
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Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd :
Afwezig:
Uitoenodiod :

23 december 2013
WAREGEM
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, LAMBERTIJN Marian, HALSBERGHE Tony, DEWITTE Greet
BARBRY Geert en BOURGOIS Pascal
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw)

VÄSTE RUBRIEKEN
Omschriivino
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB welkom en ooent de veraaderina om 19.30 uur.
Opname aanweziaheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 7 november te MIDDELKERKE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan de
VZF.
Financieel verslag
Niet behandeld
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.08/11/13 : overmaken origineel verslag vergadering 05-2013 te MIDDELKERKE
b. Mail en brief van VZF dd. 26/11/13 en 27/11/13 : vraag advies erkenning nieuwe zwemclub ISWIM
c. Brief aan VZF dd. 28/11/13 : gunstig advies m.b.t. vraag tot erkenning nieuwe zwemclub ISWIM
d. Brief van VZF dd. 02/12/13: bevestiging voorlopige erkenning ISWIM
e. Mail aan Vlaamse PB's dd. 16/12/13: overmaken van verslag IPB 07/12/13
f. Brief aan VZF dd. 16/12/13: overmaken van verslag IPB 07/12/13
g. Brief aan VZF dd. 16/12/13 : uitnodiging voorzitter en secretaris-generaal VZF op PJ14
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 BZK dd. 08/11/13 : antwoord op brief dd. 21/10/13 van voorzitter BZK
b. Mail aan Olumpia dd. 08/11/13: aanvaarding beschermheerschap 22 51° Flanders Synchro Open en ondersteuning met een beker
c. Brief van Olumpia dd. 12/11/13: uitnodiging 22•1• Flanders Synchro Open
d. Mail aan alle clubs dd. 29/11/13: richtlijnen over de opleiding kandidaat-officials en examens TAK voor 2014
e. Mail van Olumpia dd. 03/12/13 : overmaken factuur beker voor betaling
f. Brief van Olumpia dd. 12/12/13: bedankina voor schaal 22 51• Flanders Synchro Open, uitslaa en nieuwiaarswensen
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Diverse briefwisseling
a. Brief aan Varitech dd. 08/11/13: problematiek tussenafstandsborden en vraag tot commerciêle geste voor herstelling
b. Brief van DAS West-Vlaanderen dd. 07/11/13: terugbetalingsberekening DAS 2013 en verontschuldigingen voor foutieve berekening
c. Brief van provinciale sportdienst dd. 18/11/13 : uitnodiging op federatieavond op 02/12/13 in ROESELARE
d. Brief aan provinciale sportdienst dd. 25/11/13: bevestiging deelname aan federatieavond op 02/12/13 in ROESELARE
e. Mail aan Joeri GOVAERT dd. 17/12/13: uitnodiging op vergadering PB dd. 30/01/14 -toelichting initiatieven WP 2014
f. Brief aan alle W-VL aemandateerden in RvB VZF en VSB's dd. 18/12/13: overmaken uitnodiaina orovinciale iaarverqaderina
Homologatie provinciale records
Bij het verslag van de vorige vergadering 05/2013 van 07/11 /13 werd een verkeerde lijst van gehomologeerde records gevoegd. De correcte lijst
bevindt zich in biilaae A van dit verslaa, de oude lijst maQ worden vernietiçid.
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Niet behandeld.
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Omschriivin!I
Brief en mail aan alle clubsecretarissen dd. 17/12/13: overmaken uitnodigingen PJ, kalendervergadering en huldiging officials 2014
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FOLLOVV-UP VAN VORIGE VERGADERING (07 november te MIDDELKERKE) Omschrijving

Maaltijd VZF W-VL bestuursleden
De jaarlijkse maaltijd die op 23/11/13 doorging in De Houtsnip in ST-ELOOIS-VIJVE was een succes. De rekening van de
aanweziae bestuursleden en van de voorzitter van het VSB Zw werd aan de VZF overaemaakt voor betalinQ.
Overleg West-Vlaamse officials
Het overleg dat op 23/11/13 in TORHOUT plaatsvond, was een heel groot succes. Zesentachtig officials hadden zich
ingeschreven voor de bijscholing, waarvan er 49 de spaghettimaaltijd hebben genomen. Clubs die in het kader van hun
subsidiedossier een attest willen van deelname, kunnen dit per mail aanvragen aan penningmeester@zwemfedwvl.be met
oolijsting van naam, voornaam en licentienummer van elk van de officials voor wie een attest wordt gevraaad.
Interprovinciaal Beraad (IPB) 2013
Op 07/12/2013 organiseerde het PB W-VL het IPB in De Treffer in WAREGEM.
Het verslaQ van de verçiaderinçi werd teruaaekoooeld naar de aanwezioe PB's en overaemaakt aan de VZF.
Internationale Driekamp 2013
Deelname van BZK-zwemmer in selectie 0-VL (in afwachting van antwoord PB 0-VL). Tot dusver heeft PB 0-VL nog niet
officieel aereaaeerd oo onze mail. Dannv zal een herinnerina sturen.
Provinciale Jaarvergadering 2014
De PJ14 zal doorgaan in TIELT op 22/02/14. Alle clubs werden per post en via hun zwemfed-mailadres uitgenodigd. De
voorzitter en secretaris-generaal van de VZF, de West-Vlaamse leden van de RvB en van de VSB's ontvingen eveneens een
uitnodiçiina.
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 inaevuld. Alle betrokken clubs ontvinaen een uitnodiçiinçi.per post en
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per e-mail.
Beschermheerschap 22•1• Flanders Synchro Open (FSO)
Het PB heeft ook dit jaar het beschermheerschap opgenomen voor het 22"• Flanders Synchro Open dat van 29/11 tot 01/12113
door Olumpia werd qeorqaniseerd in KORTRIJK. Els heeft de wedstriid biinewoond.
Herstelling tussenafstandsborden
Op 08/11 /13 werd aan de firma Varitech in een brief gevraagd een deel van de herstelfactuur van de tussenafstandsborden ten
laste te nemen. Tot oo heden mochten we noa aeen antwoord ontvangen. Dannv zal een herinnerinasmail sturen.
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West-Vlaanderen Sprint 1
De datum werd vastgelegd op 15103114 en de wedstrijd zal doorgaan in het Olympiabad te BRUGGE. Het VP werd besproken
en zal aan de provinciaal gemandateerde worden overgemaakt voor goedkeuring. Voorafgaand zal de huldiging van de WestVlaamse officials olaatsvinden.
Organisatie Vlaams Zomercriterium 2014
Op het IBP liet het PB VL-BR weten dat het niet in de mogelijkheid is om het Vlaams Zomercriterium 2014 te organiseren. De
andere PB's verklaarden om diverse redenen deze wedstrijd niet te kunnen overnemen. Er werd dan ook gevraagd of W-VL
bereid is het Vlaams Zomercriterium te organiseren. Na beraad beslissen de aanwezige bestuursleden om het Vlaams
Zomercriterium volledig over te nemen van VL-BR.
Standpunt verontschuldiade bestuursleden : zowel Geert als Pascal ondersteunen het idee.
Federatieavond 02112/13 te ROESELARE
Met een schrijven dd. 18/11/13 werd het PB door de provinciale sportdienst op 02112113 uitgenodigd op een federatieavond in
ROESELARE. Deze informatiesessie handelde over de gevolgen van het Witboek Interne staatshervorming voor de provinciale
sportfederaties. Els overloopt kort de behandelde ounten en de qevolaen voor onze Provinciale werkinq.
Advies erkenning ISWIM vzw
Danny ontving per mail op 26/11113, bevestigd per brief dd. 27/11113 van de VZF een verzoek tot advies m.b.t. de erkenning van
een nieuwe West-Vlaamse zwemclub ISWIM. Alle bestuursleden gaven per mail een gunstig advies na consultatie van de
statuten. Dit gunstig advies werd op 28/11/13 schriftelijk aan de VZF overgemaakt. Het provinciaal bestuur zal deze nieuwe
club de nodige ondersteuning geven, zodat ook ISWIM, net als alle andere clubs binnen onze provincie, zou kunnen uitgroeien
tot een waardia ambassadeur van de zwemsoort.
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JDEEL IV-AGENDA & TAFELRONDE
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Omschrijving
22/02/14: Provinciale Jaarveraaderina en Kalendervergaderinq 2014-2015 (TIELT}
15/03/14 : Huldiqinq West-Vlaamse officials (BRUGGE, 17.00 uur)
15/03/14: West-Vlaanderen Sorint! !BRUGGE, avondwedstrijd)
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22/03/14: Alaemene Veraaderina VZF IDE PINTE)
11-13/07/13: Vlaams Zamercriterium (BRUGGE)
05/10/14: PK LA IBRUGGE)
12/10/14: Internationale Driekamp IW-Vll
18-19/10/14: PK (BRUGGE)
28-30/11/14: 23•1• Flanders Svnchro Open
Tafelronde
2
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 20.45 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 30 januari 2014
PLAATS:OOSTROZEBEKE
Ondertekening door de bestuurders, WAREGEM, 23 december 2013

UUR : 20.00 uur
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Voorzitter
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Bijlage A
aan verslag 05/2013
van 7 november 2013, Middelkerke

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

Bouden Camille ZB
Bouden Camille ZB
Bouden Camille ZB

25 m
25 m
25 m

Hulst(NL)
Hulst(NL)
Diksmuide

50 m

Poznan (POL) 12/07/2013

13/10/2013
13/10/2013
29/09/2013

0.32.46
1.09.21
1.02.67

15 en 16-jarigen (cadetten)
1500 m Vrije slag Mattens Edith IKZ

16.. 54.68

