VERSLAG KALENDERZITTING WEST-VLAANDEREN VZF - KAL-2013 02/03/2013
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Datu m:
2 maart 2013
Plaats:
VEURNE
Aanwezige leden PB : ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, LAMBERTI JN Marian, DEWITTE Greet, BARBRY Geert,
BOURGOIS Pascal, HALSBERG HE Tony
BZK, COAST, DM I, GOLD, IKZ, IZV, KORF, KZK, MZK, ROSC, RYSC, RZV, TZT, UZKZ, VZV,
Aanwezige clubs:
WZC, ZB, ZTB, ZTZ
NIHIL
den : Dhr. R. BUGGENHOUT, voorzitter VSB Zw VZF
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Agendapunten Omschrijving
1
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de clubs welkom op de jaarlijkse kalenderzitting te VEURNE.
Voor de afwezige clubs zal de voorziene bijdrage (zie bijdragen- en kostentabel) worden aangerekend.
Invullen van de kalender 2013-2014
2
Greet heeft alle gekende en aangevraagde wedstrijden reeds op kalender gezet. A.d.h.v. een projectie in template VZF en in overleg
met de aanwezige clubs wordt de kalender 2013-2014 verder aangevuld en gefinaliseerd. Greet wijst erop dat dit onder voorbehoud
wordt opgesteld en in functie van EK, BK ... nog kan worden aangepast.
3
Diverse opmerkingen
De wedstrijden IC LECLUYSE 2014 worden per loting toegekend aan DMI (1ste dag lange afstand - 12/01/14), VZV (2de dag 19/01/14), GOLD (3de dag - 02/02/14) , ZTZ (4de dag - 09/03/14), UZKZ (5de dag - 23/03/14), COAST (6de dag -13/04/14), KZK (?de
dag - eind september 14), ZB (8ste dag - beg in november 14), TZT (9de dag - eind november), TZT (1Ode dag - lange afstand begin
december 14) . De ju iste data voor de wedstrij den in het najaar worden later vastgelegd.

Actie
Els

.

Dhr. Ronny BUGGENHOUT, voorzitter VSB Zw licht het beleidsplan VZF toe en de beslissing i.v.m. data Vlaams Zomercriterium e.a. Het PB W-VL
en de aanweziçie çiemandateerden van de W-VL zwemclubs steunen het beleid van de VZF na de arçiumenten van Ronny te hebben çiehoord.

De kalender voor de provincie West-Vlaanderen 2013-2014 is weldra te c~ 7 w.zwemfedwvl. be
Ondertekening door de bestuurders te VEURNE,

Voorzitter
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Pascal BOURGO IS
Penningmeester
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