VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 01/2014
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Plaats :
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Verontschuldigd :
Afwezig :
Uitgenodigd :

30 januari 2014
OOSTROZEBEKE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal , LAMBERTIJN Marian , HALSBERGHE
Tony, DEWITTE Greet 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

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 vergadering om 19.30 uur.
Ooname aanweziaheden en ondertekenen blad verolaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslaq van de verqaderinQ dd . 23 december te WAREGEM werd onmiddellijk 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 uitaaven van het afaelooen boekiaar.
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.24/12/13 : overmaken origineel verslag vergadering 06-2013 te WAREGEM en vraag tot organisatie Vlaams Zomercriterium
b. Brief aan KBZB dd. 24/12/13 : vraag erkenning provincie als bestemmeling aanbestedingen BK's
C. Mail aan PB 0-VL dd . 31/12/13 : vraag standpunt eindresultaat Internationale Driekamp 2013 (herinnering)
d. Mail van PB 0-VL dd. 06/01/14 : toelichting standpunt provinciale bestuursleden 0-VL
e. Mail aan PB 0-VL dd. 08/01/14 : afsluiten van het incident Internationale Driekamp 2013
f. Mail van KBZB dd . 08/01/14 : vraag m.b.t. aanbesteding BK's zal worden voorgelegd aan NSC
g. Mail van VZF dd . 08/01/14 : melding ontvangst brief overname VZC14 van VL-BR, vraag overgemaakt voor goedkeuring aan VSB Zw
h. Mail van VZF dd . 09/01/14 : overzicht ledenaantallen clubs en stemmen voor PJ14
i. Brief van VZF dd .20/01/14 : uitnodiging AV 2014 in DE PINTE
j . Mail van VZF dd. 23/01/14 : verslag IPB 7/12/13 - standpunt VZF m.b.t. startgelden PK's
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
NIHIL

Actie
Els
Pascal
Danny
Pascal

Danny

Serie

6
7
8

1

Omschriivina
Diverse briefwisseling
a. Brief aan stad BRUGGE dd. 25/12/13 : aanvraag financiële ondersteuning VZC14
b. Mail aan Varitech dd. 01/01/14 : vraag standpunt tegemoetkoming tussenafstandsborden (herinnering)
c. Mail van sportdienst West-Vlaanderen dd. 08/01/14 : vraag tot deelname DAS-beurs 2014
d. Brief aan sportdienst West-Vlaanderen dd. 10/01/14 : overmaken principieel akkoord van deelname DAS-beurs 2014
e. Brief van soortdienst West-Vlaanderen dd . 14/01/14 : uitnodiqinq uitreikinq West-Vlaamse Sportprijzen 2013
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A
Geert qeeft facts en figures m.b.t. de provinciale records 2013 . De afgesloten lijst van provinciale records 2013 zal op de website worden geplaatst.
Website
Er werd een tab "Zomercriterium 2014" qecreëerd . De beschikbare informatie werd al qepost.
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.

Actie

Geert
Danny
Webmaster
Marian

DEEL Il - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (07 november te MIDDELKERKE en 23 december te WAREGEM)
Serie

1

2

3

4

Omschrijving
Internationale Driekamp 2013
Deelname van BZK-zwemmer in selectie 0-VL (in afwachting van antwoord PB 0-VL). Danny heeft op 31 /12/13 een
herinneringsmail verstuurd aan de secretaris van het PB 0 -VL. Op 06/01/14 ontvingen we van het PB 0 -VL een mail met het
standpunt van de bestuursleden. Met mail dd. 08/01/14 werd het incident door het PB W-VL gesloten .
West-Vlaanderen Sprint !
De datum werd vastgelegd op 15/03/14 en de wedstrijd zal doorgaan in het Olympiabad te BRUGGE. Het VP werd verspreid
naar alle clubs. Voorafgaand zal de huld iging van de West-Vlaamse officials plaatsvinden.
Beschikbaarheid en taakverdeling bestuursleden
Beschikbaarheid bestuursleden : Els, Danny (JF) , Greet (K1 ), Pascal, Marian , Geert, Tony (SF)
Beschikbaarheid losse medewerkers : Jan, Alain , lpek, Viktor, Lieve, Ronny, Gaëlle , Wim, Cindy
De taakverdeling werd besproken door Tony.
BK KB 2015
Om diverse redenen wordt ervoor geopteerd in 2015 niet het BJK te organiseren in het nieuwe zwembad , maar het BK KB. De
eerste contacten werden gelegd met de gedeputeerde voor sport en met de Schepen voor sport van de stad BRUGGE en we
kregen bevestiging dat er op provinciaal en stedelijk niveau bereidheid is om dit initiatief financieel te ondersteunen. Aan de RvB
KBZB werd een brief gestuurd met de vraag om de organisatie van BK's niet uitsluitend te gunnen aan clubs , maar ook o.a . aan
provinciale besturen . Deze vraag wordt voorgelegd aan de NSC. Er werd een mail gestuurd aan de directeur van S&R met de
vraaq of ze in ruil voor publicitaire return mee dit initiatief willen ondersteunen.
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
uitnodiging . Morgen worden de inschrijvingen afgesloten . Reeds zetelende leden zijn per definitie herverkiesbaar, tenzij het lid
zelf of zijn/haar club daar bezwaar tegen aantekent. Op de afsluitingsdatum 24/01/2014 ontvingen we vanuit de clubs de
volqende voordrachten voor de invullinq van een bestuursfunctie in de VS B's en in het provinciaal bestuur:

Actie
Afgesloten
Op te volgen

x

Iedereen

Els
Danny

Danny

Omschrijving

Serie

5

6

7

1

a. VSB open water: Roland MONTENS, BYK
b. VSB masters: NIHIL (er wordt een nieuwe oproep gelanceerd)
c. VSB synchro: Koen DE BACKER, SKF
d. PS West-Vlaanderen : Tony HALSBERGHE (GOLD) , Marianne LAMBERTIJN (UZKZ) , Els ALLEGAERT (KZK)
Kalenderzitting 2014
De kalenderzitting zal ook doorgaan op 22/02/14 aansluitend aan de PJ (+/- 11 .00 uur).
Pace-wedstrijden zullen eveneens op de kalender worden inqevuld .
Herstelling tussenafstandsborden
Op 08/11/13 werd aan Varitech in een brief gevraagd een deel van de herstelfactuur ten laste te nemen . Op 01/01/14 stuurde
Danny een herinneringsmail die tot op heden ook onbeantwoord bleef. Het PB WVL betreurt de houding van de firma Varitech .
Organisatie Vlaams Zomercriterium 2014
Op zijn vergadering dd. 23/12/13 besliste het PB W-VL om het Vlaams Zomercriterium 2014 over te nemen van VL-BR. DeVZF
is akkoord met de afwijkinq op de beurtrol. Danny qeeft een overzicht van de tot dusver qenomen acties.

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Greet

x
Danny

DEEL 111 - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

1

2

3

4

Omschrijving
Toelichting programma WP 2014 door Joeri GEVAERT
Joeri krijgt het forum om de werking en de initiatieven op het vlak van waterpolo binnen de provincie toe te lichten. De basis U13
(11 en 12-jarige spelers) situeert zich op het provinciaal niveau . Voor W-VL is Joeri voor deze groep verantwoordelijk, maar de
initiatieven worden gecoördineerd vanuit de VZF. Begin van het seizoen wordt er een eerste tornooi gepland waaraan alle
Vlaamse provincies en één Waalse ploeg deelnemen . Op paasmaandag is er een tweede tornooi gepland , georganiseerd door
de Waalse federatie . Tijdens deze wedstrijden wordt er gescout en de geselecteerde zwemmers nemen dan later op het jaar
deel aan een internationaal tornooi. Joeri vraagt aan het PB vastlegging en betaling van het bad voor de twee oefenwedstrijden
en een verplaatsingsvergoeding voor de tornooien voor de trainer (wettelijk tarief) . De ploeg zal de waterpolocaps en t-shirts met
het provincielogo dragen en Joeri zal over alle initiatieven verslag uitbrengen aan het provinciaal bestuur. Vastlegging van het
bad gebeurt door de sportcoördinator.
Herziening bijdragen- en kostentabel
De volgende wijzigingen aan de kosten- en bijdragentabel zullen aan de clubs worden voorgelegd tijdens de provinciale
jaarvergadering te TIELT op 22/02/14 :
Het verhoogd startgeld voor een A-zwemmer voor een lnterclub Henri Lecluyse wordt geschrapt. Een A-zwemmer zal niet
worden toegelaten tot de wedstrijd( en) waarvoor de zwemmer reeds een A-tijd zwom .
West-Vlaams Kampioenschap Korte Afstand OW
In een mail dd. 20/12/13 vraagt BYK of de 15cte Brugse Zwemdoortocht georganiseerd op zaterdag 06 september 14 kan gelden
als het West-Vlaams Kampioenschap Korte Afstand . BYK vraagt ook de medailles te kunnen krijgen van het PB in ruil voor
logovermelding op de affiches , flyers en op het programmaboekje. Het PB zal een oproep doen naar de OW-clubs om hun
kandidatuur in te dienen voor de organisatie van de provinciale wedstrijden . Uit de ontvangen kandidaturen zal het PB de club(s)
kiezen die dat jaar het West-Vlaams Kampioenschap mag/mogen organ iseren .
Toepassing nieuwe regelgeving VZF A-zwemmer voor Henri Lecluyse
De VZF heeft de reqelqevinq voor A-zwemmers met ingang van 1 januari 2014 aanqepast. Een zwemmer wo rdt bij het

Actie
Op te volgen
Afgesloten

x

x

Pascal

x

Omschrijving

Serie

5

6

7

j

realiseren van een bepaalde tijd in een bepaalde stijl/afstand A-zwemmer voor die bepaalde stijl/afstand . Hij blijft B-zwemmer
voor alle andere wedstrijden. Het PB beslist na stemming dat in de IC Henri Lecluyse een A-zwemmer niet meer mag
deelnemen aan de nummers waarin hij een A-tijd behaald hebben . Het verhoogd startgeld voor A-zwemmers vervalt bijgevolg .
Volgend jaar zal deze aanpassing worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd .
In de marge beslist het PB dat clubs enkel in aanmerking worden genomen voor organisatie van een IC indien ze aan minstens
vijf wedstrijden hebben deelqenomen.
DAS-beurs 2014
Op 08/01/14 ontvingen we de vraag tot principiële deelname aan de 22s1e editie van de DAS-beurs in de XPo-hallen van
KORTRIJK op 24, 25 en 26/06/14. Willy zal worden gecontacteerd met de vraag om onze deelname aan de DAS-beurs opnieuw
op zich te nemen . Danny heeft de principiële verklaring van deelname teruggestuurd op 10/01 /14.
AV VZF 22/03/2014, DE PINTE
Met een brief van VZF dd . 20/01/14 wordt het PB W-VL op 22/03/14 uitgenodigd op de AV 2014 in DE PINTE. Els en Danny
zullen namens het PB hieraan deelnemen.
Verkoop zwembrevetten in 2013
Freddy maakte op 02/01/2014 een overzicht over van de in 2013 gerealiseerde verkoop van de KBZB-zwembrevetten en
bijhorende opnaaischildjes in West- en Oost-Vlaanderen. Voor wat de verkoop in 2013 betreft, kenden we t.o.v. 2012 een daling
van ca. 21% . Het PB zal een schrijven richten aan de KBZB met de vraag opnieuw een vergadering van de
propagandacommissie te beleggen waarop deze zaak kan besproken worden en waarop er een actieplan kan opgesteld worden
dat dan in alle provincies op dezelfde manier kan uitgevoerd worden (bv. uitbreiding van het aantal brevetten , rondschrijven
vanuit de KBZB naar alle zwemclubs, sportcentra , scholen , .. .).

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Danny

x

x

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

Omschrijving

22/02/14 : Provinciale Jaarverqaderinq en Kalenderverqaderinq 2014-2015 (TIELT)
15/03/14 : Huldiginq West-Vlaamse officials (BRUGGE, 17.00 uur)
15/03/14 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE, avondwedstrijd)
22/03/14 : AV VZF (DE PINTE)
1
24, 25 en 26/06/14: DAS-beurs (X-Po KORTRIJK)
11, 12 en 13/07/14 : Vlaams Zomercriterium (BRUGGE)
05/10/14 : PK LA (BRUGGE)
12/10/14 : Internationale Driekamp (W-VL)
18-19/10/14 : PK (BRUGGE)
Tafelronde
2
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 23.30 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 18maart14
UUR : 20.00 uur
PLAATS: BRUGGE
Ondertekening door de bestuurders, OOSTROZEBEKE, 30 januari 2014

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Danny
Tony
iedereen
Els, Danny
Danny
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen

Pascal BOURGOIS

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

Geert BARBRY
Bestuurslid

Bijlage A
aan verslag PB 01/2014
van 30 januari 2014

Homologatie Provinciale records
DAMES
11 en 12-jarigen (benjamins)
400 m wisselslag
400 m vrije slag
200 m rugslag
50 m rugslag
100 m rugslag
100 m vlinderslag
200 m vrije slag
1500 m vrije slag
100 m wisselslag
200 m wisselslag

Bouden
Bouden
Bouden
Bouden
Bouden
Bouden
Bouden
Bouden
Bouden
Bouden

Camille
Camille
Camille
Camille
Camille
Camille
Camille
Camille
Camille
Camille

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Tielt
Torhout
Gent
Nijlen
Nijlen
Nijlen
Kortrijk
Mol
Diksmuide
Kortrijk

26/10/2013
03/11/2013
09/11/2013
16/11/2013
17/11/2013
16/11/2013
24/11/2013
07/12/2013
21/12/2013
26/12/2013

5.18 .64
4.40.45
2.27.53
0.32.10
1.07.70
1.10.69
2.13.80
18.38.76
1.10.45
2.28.23

25
25
25
25
25

m
m
m
m
m

Gent
Gent
Gent
Gent
Gent

27/10/2013
09/11/2013
10/11/2013
10/11/2013
10/11/2013

0.28.53
0.28.28
1.03.09
1.02.47
4.16.39

25 m
25 m

Gent
Gent

26/10/2013
27/10/2013

0.30.46
0.30.14

Gent
Gent
Wenen
Herning

10/11/2013
10/11/2013
29/11/2013
15/12/2013

1.57.06
1.44.19
1.54.73
0.53.14

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

Calleeuw Hanne COAST
Calleeuw Hanne COAST
Calleeuw Hanne COAST
Calleeuw Hanne COAST
Mattens Edith IKZ

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

Decoster Robbe COAST
Decoster Robbe COAST
,

+ 18-jarigen (senioren)
200 m wisselslag
200 m vrije slag
200 m rugslag
100 m wisselslag

Vanluchene Emmanuel GOLD 25 m
Vanluchene Emmanuel GOLD 25 m
Vanluchene Emmanuel GOLD 25 m
Vanluchene Emmanuel GOLD 25 m

