VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 04/2014

www.zwemfedwvl.be

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

22 mei 2014
MENEN
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, LAMBERTIJN Marian , HALSBERGHE Tony, BARBRY Geert
DEWITTE Greet, BOURGOIS Pascal
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), DEWULF Bart (RvB VZF) , SAMYN Laurent (RvB VZF), DESMET Kurt
RvB VZF , CALLEWAERT Tom RvB VZF

j 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 ooent de vergadering om 20.00 uur. Pascal en Greet worden verontschuldigd.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslaa van de vergadering dd. 24 april te WAREGEM 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.
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. 25/04/14 : overmaken origineel verslag vergadering 03-2014 te WAREGEM
b. Brief aan VZF dd. 25/04/14 : vraag verhoogde tussenkomst VZF voor bekostigen VZC14
c. Mail van VZF dd. 28/04/14: verplaatsing naar latere datum van de vergadering provinciale werking voorzien op 6 mei 14
d. Brief aan VZF dd. 19/05/14: uitnodigingen VIP's voor VZC14

Actie
Els
Dan nv
Danny
Danny

Danny

De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
NIHIL

6

7

Diverse briefwisseling
Brieven aan diverse VIP's dd. 19/05/14 : uitnodiqinqen voor VZC14
Homologatie provinciale records
Zie biilaae A
Website
Onze website kent sinds de bekendmakinq van de orqanisatie van het Vlaams Zomercriterium een toenemend aantal hits. Dit forum zal ook in de

Geert
Danny
Webmaster

Serie

Omschrijving

Actie

toekomst aebruikt worden om alle Vlaamse clubs te informeren over deze zwemwedstrijd.

8

Opvolging patrimonium

Marian

Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.

1

DEEL Il-FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (24 april 2014 te WAREGEM)
Serie

Omschrijving

Actie
Afaesloten
Oo te volaen

Organisatie Vlaams Zomercriterium 2014
1

Op zijn vergadering dd. 23/12/13 besliste het PB W-VL om het Vlaams Zomercriterium 2014 over te nemen van VL-BR. Danny
werd ook voor deze editie als algemeen verantwoordelijke aangesteld. Hij schetst de tot dusver genomen acties en licht de
verantwoordeliiken in van hun deeltaken. Hii stelt hen in het bezit van alle briefwisseling die tot dusver werd aevoerd.

DAS-beurs 2014
2

Het PB heeft beslist om deel te nemen aan de 22ste editie van de DAS-beurs in de XPo-hallen van KORTRIJK op 24, 25 en
26/06/14. Els zal het materiaal afhalen bii de VZF, alsook het audiovisueel materiaal bii Provinciale Uitleendienst KORTRIJK.

Danny

Danny
Els

Provinciale werking
3

Alle PB's werden door de VZF uitgenodigd op een eerste vergadering over de provinciale werking . Deze vergadering zou
doorgaan in de gebouwen van de VZF op 6 mei 14 om 17.30 uur. Op 28 april ontvingen we een mail van de VZF waarmee de
veraaderina werd verolaatst naar een latere datum in iuni.

Danny

Huur materiaal stad BRUGGE voor VZC14
4

Danny heeft in naam van de bestuursleden een brief gericht aan de voorzitter en aan de leden van de RvB VZF om de
problematiek nogmaals aan te kaarten. De RvB VZF heeft op zijn laatste vergadering beslist dat het voor deze editie geen
bijkomende tegemoetkoming voorziet voor de organiserende provincie. Wel zal aan de logistieke ondersteuning door de VZF
een betere invulling worden gegeven. De leden van PB betreuren deze beslissing en zullen na het Vlaams Zomercriterium 2014
de balans opmaken en beslissen of ze in de toekomst deze wedstrijd noa zullen oraaniseren.

l DEEL 111 -

x

NIEUWE AGENDAPUNTEN

Serie

Omschrijving

Actie
Oo te volaen
Afaesloten

Verandering van club van de voorzitter PB W-VL
1

Els is sinds 12/05/2014 lid van ZTB. Aangezien ze van de West-Vlaamse clubs een mandaat heeft gekregen van vier jaar, kan
zij met de NV-licentie van haar nieuwe club haar functie binnen het provinciaal bestuur verder uitoefenen. De aanwezige
bestuursleden bevestiaen unaniem hun vertrouwen in Els als voorzitter voor de verdere duur van het mandaat.

x

Bijscholing kamprechters
2

Voor de kamprechters zijn er bijscholingen voorzien respectievelijk op zaterdag 14/06 in de namiddag en op 21/06 in de
voormiddaa in het Huis van de Sport in BERCHEM. Er dient vooraf ingeschreven te worden en de biischolina is verolicht.

x

Bijscholing TAK, SP en JP
3

In september organiseert de VZF een verplichte bijscholing voor alle officials TAK, JP en SP. Om iedereen de mogelijkheid te
geven hierop aanwezig te zijn, voorzien we de bijscholing op 3 verschillende locaties. De bijscholingen zullen op volgende
locaties en data olaatsvinden:

x

Serie

06/09/2014: 14u00-16u00, Celestijnenlaan 200 L - 3001 HEVERLEE (250 plaatsen beschikbaar)
13/09/2014: 10u00-12u00, Huis v/d Sport Berchem - Boomgaardstraat 22, Bus 1 - 2600 BERCHEM (144 plaatsen beschikbaar)
20/09/2014: 14u00-16u00, Polderbos 20 - 9840 DE PINTE (344 plaatsen beschikbaar)
Inschrijven voor één van deze bijscholingen is mogelijk via een inschrijvingsformulier op de website van de VZF.
Let op: voor elke bijscholing zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, men mag zich maar op één locatie inschrijven.
Inschrijvingen zullen worden afgesloten wanneer de maximum bezetting bereikt is of 1 week voor het plaatsvinden van de
bijscholing.

1

1

Actie
Afgesloten
Op te volgen

Omschrijving

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

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

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)
1
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
2
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 12 juni 14
PLAATS: MIDDELKERKE
Ondertekening door de bestuurders, MENEN, 22 mei 2014

UUR : 20.00 uur

/

Els ALLEGAERT

~

~--Geert BARBRY
Bestuurslid

-

I

Bijlage A
aan verslag 04/2014
dd. 22 mei 2014

Homologatie Provinciale records
DAMES
17 en 18-jarigen üunioren)
800 m vrije slag

MATIENS Edith KZK

50 m

Antwerpen

02/05/2014

8.56.31

50 m
50 m
50 m

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen

02/05/2014
03/05/2014
04/05/2014

3.57.86
8.37.28
4.25.39

+ 18-jarigen (senioren)
4 x 100 m vrije slag BZK
4 x 200 m vrije slag BZK
4 x 100 m wisselslag BZK

