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Datum :
Plaats :
Aanwezig :
Verontschuldigd :
Afwezig :
Uitgenodigd :

24 april 2014
WAREGEM
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, LAMBERTIJN Marian , HALSBERGHE Tony, DEWITTE Greet
BOURGOIS Pascal, 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 vergadering om 20 .00 uur. Pascal en Geert zijn verontschuldigd .
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd . 20 maart te BRUGGE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan VZF.
Financieel verslag
NIHIL
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.

Actie

Els
Danny
Danny
Els

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 . 26/03/14 : overmaken origineel verslag vergadering 02-2014 te BRUGGE
b. Mail van VZF dd. 03/04/14 : uitnodiging vergadering provinciale werking op 6 mei 14
C. Mail van VZF dd. 14/04/14 : bevestiging leden VSB's en verzoek tot coöptaties
d. Mail aan VZF dd. 18/04/14 : vraag vermelding Vlaams Zomercriterium op website VZF en plaatsen van een rechtstreekse link
Danny
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 clubs dd . 27/03/14 : uitnodiging informatiesessie meet- en teammanager 22 en 26 april 2014
b. Mail aan alle clubs dd . 16/04/14 : uitnodiging informatiesessie meet- en teammanager 22 en 26 april 2014 - HERINNERING
C.
Mail aan Parantee dd. 16/04/14 : uitnodiging informatiesessie meet- en teammanager 22 en 26 april 2014
Diverse briefwisseling
a. Mail aan firma West-Consultancy dd. 26/04/14 : herinnering offerte zwembank DAS-beurs
b. Brief aan DAS-secretariaat dd. 27/03/14 : overmaken technische fiche DAS-beurs 2014
C. Brief aan DAS-secretariaat dd. 01/04/14 : overmaken administratieve fiche DAS-beurs

Serie
6

7

8

j

Actie

Omschrijving
Homologatie provinciale records
NIHIL
Website
Er werd een tab "Zomercriterium 2014" aangemaakt. De beschikbare informatie werd al gepost. Aan de VZF werd gevraagd de organisatie van
het Vlaams Zomercriterium 2014 via de berichten op de homepagina van de website VZF kenbaar te maken aan alle Vlaamse clubs. Dit werd
uitgevoerd op 22/04/14, waarvoor dank aan de webmaster VZF.
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.

Danny
Danny
Webmaster
Marian

DEEL Il - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (20 maart 2014 te BRUGGE)
Serie

1

2

3

4

5

Omschrijving
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. Danny
die ook voor deze editie als algemeen verantwoordelijke werd aangesteld, geeft aan de hand van een powerpoint een overzicht
van de tot dusver genomen acties.
DAS-beurs 2014
Het PB heeft beslist om deel te nemen aan de 22s1e editie van de DAS-beurs in de XPo-hallen van KORTRIJK op 24, 25 en
26/06/14. De technische en de administratieve fiche werden door Danny voorbereid en overgemaakt aan het DAS-secretariaat.
AV VZF 22/03/2014, DE PINTE
Met een brief van VZF dd. 20/01/14 werd het PB W-VL op 22/03/14 uitgenodigd op de AV 2014 in DE PINTE. Els en Danny
hebben hier namens het PB aan deelgenomen . Els licht kort de besproken dagorde toe.
Toelichting Meet- en Teammanager
Ronny heeft een toelichting gegeven over Meet- en Teammanager op 22/04/14 in WAREGEM en zal dat een tweede keer doen
op 26/04/14 in VEURNE. Via Parantee werden alle W-VL clubs die G-zwemmen aanbieden eveneens uitgenodigd . In totaal
schreven zich 12 clubs zich in, verspreid over beide dagen. Els verzorgde het onthaal van de clubs in WAREGEM , Danny zal dit
doen in VEURNE. Naar analogie met gelijkaardige initiatieven ontvangen Els, Danny en Ronny hiervoor een
vriiwi 11 igersverçioed inQ.
Organisatie BK in 2015 - verslag vergadering RvB KBZB dd. 03/04/14
"Organisatie of aanbesteding BK openstellen voor en uitbreiden naar niet-zwemclubs (commerciële- of privéorganisaties,
overheidsbesturen, etc.)?
Het gebruik van deze open procedure wordt niet aanbevolen door W . GEORGES en C. LIPPENS in overeenstemming met
LEN/FINA waar ook enkel aangesloten federaties een organisatie kunnen opnemen en omwille van de juridische
verantwoordelijkheid (administratief, logistiek, financieel, etc.) bij een BK-organisatie door een instantie die niet is aangesloten bij
KBZBNZF/FFBN en geen rechtspersoonlijkheid heeft. M. LOUWAGIE is hiervan niettemin wel voorstander en verzoekt om dit
verder te bestuderen en de nodige criteria en voorwaarden op te stellen om dit in de toekomst wel mogelijk te maken. De RvB
gaat hiermee akkoord, evenals met de voorgestelde wijzigingen aan het bondsreglement."

Actie
Afgesloten
Op te volgen
Danny

Danny

x

x

x

1

DEEL 111 - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

1

2

3

4

5

6

Omschrijving
Bestelling t-shirts en polo's
Danny geeft een overzicht van te bestellen t-shirts en polo's voor diverse aankomende zwemwedstrijden . De bestelling zal
worden qeplaatst bij de firma F&G in VEURNE .
Provinciale werking
Alle PB's werden door de VZF uitgenodigd op een eerste vergadering over de provinciale werking. Deze vergadering zal
doorgaan in de gebouwen van de VZF op 6 mei 14 om 17.30 uur. Danny zal aan deze vergadering deelnemen en aansluitend
de leden van het PB informeren over de besproken punten .
Voorstel tot coöptaties VSB Masters en WP
Op 14/04/14 ontvingen we van de VZF een mail met voorstel tot coöptaties, omdat een aantal bestuursmandaten niet werden
ingevuld wegens gebrek aan kandidaten . Voor het VSB Masters werden de plaatsen voor LIM en VL-BR niet ingevuld.
De VZF stelt voor opnieuw een beroep te doen op Luc DE NIJS (RSC) die reeds gecoöpteerd werd van 2010-2014 . Voor het
VSB WP zetelt alleen Robert VAN HECKE (BZK) tot 2016 en Wim SYMOENS (WZK) die opnieuw werd verkozen. Dat wil
zeggen dat er nog 3 openstaande plaatsen zijn . Aangezien Stefan DAMMAN (MZV) en Koen COLPAERT (GZV) zich via het PB
0-VL nogmaals kandidaat stelden, stelt de VZF voor ook hen opnieuw te coöpteren .
Omdat het PB W-VL in alle VSB's een verteqenwoordiqinq heeft, kunnen de bestuursleden akkoord qaan met het voorstel.
Huur materiaal stad BRUGGE voor VZC14
Danny licht de bestuursleden ervan in dat de huur- en afleveringskost van de tafels, stoelen en nadars voor de organisatie van
het VZC verviervoudigd is in vergelijking met twee jaar geleden (+/- 150,00 Eur versus+/- 600,00 Eur) . Hij heeft via de voorzitter
van het VSB Zw en via de W-VL leden in de RvB VZF nogmaals per mail aangedrongen op een financiële tussenkomst van 0,50
Eur/start, dit bovenop de voorziene forfaitaire bijdrage per wedstrijddag . Danny zal een brief richten aan de voorzitter en aan de
leden van de RvB VZF .
Tussentijdse evaluatie IC Lecluyse
N.a.v. de wijziging van de definitie van een A-tijd en de mogelijk impact op de IC Lecluyse vroeg Danny de cijfers op van het
aantal starts tot dusver (eerste zes wedstrijden) . De volgende trends werden vastgesteld in vergelijking met 2013:
1. Het totaal aantal starts is nagenoeg identiek (1043 in 2013 , 1038 in 2014) ;
2. Het totaal aantal deelnemende clubs is nagenoeg identiek (13 in 2013, 12 in 2014) ;
3. Het aantal starts is sterk geografisch bepaald (2de dag 2013 ZTZ, 294 starts- 2de dag 2014 DMI , 235 starts; 3de dag 2013
VZV, 195 starts - 3de dag 2014 GOLD , 272 starts; 5de dag 2013 COAST, 114 starts - 5de dag 2014 UZKZ, 153 starts; 6de dag
2013 UZKZ, 186 starts-6de dag COAST, 148 starts) ;
4. Aanwezigheid van de grote clubs en het aantal zwemmers van die clubs bepaalt grotendeels het succes van een wedstrijd .
Conclusie : de wijziging van het reglement van de A-tijden heeft nauwelijks invloed gehad op het verloop van de IC Lecluyse . Er
is çieen noodzaak tot biisturinçi van het IC-reglement.
Aankoop gadgets deelnemers Internationale Driekamp 2014
Tony stelt een aantal items voor die als gadget kunnen uitgereikt worden aan de deelnemers aan de Internationale Driekamp die
ditjaar op 12/10/2014 doorgaat in een organisatie van het PB W-VL. De bestuursleden maken hun keuze, Tony zal de bestelling
plaatsen.

Actie
Op te volgen
Afgesloten

x
Danny

x

x

Danny

Tony

i DEEL IV -

AGENDA & TAFELRONDE

Serie

1

Omschrijving
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)
16/08/14 : PK OW Korte Afstand (MENEN)
17/08/14 : PK OW Lange Afstand (BRUGGE-DAMME)
07/03/15 : West-Vlaanderen Sprint!

Tafelronde
a. Aantal vrijkaarten voor trainers in functie van aantal zwemmers - voorstel tot aanpassing
b. Verwerking van uitsluitingen op de Paasmeeting in WAREGEM
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 22/05/2014
UUR : 20.00 uur
PLAATS: MENEN
Ondertekening door de bestuurders, WAREGEM , 24 april 2014
2

Els ALLEGAERT

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

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

