VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 05/2014

www.zwemfed wvl. be

Datum
Plaats:
Aanwezig :
Verontschuldigd
Afwezig :
Uitgenodigd :

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

DEEL l - 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.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 22 mei MENEN 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. 23/05/14 : overmaken origineel verslag vergadering 04-2014 te MENEN
b. Mail van VZF dd. 02/06/14 : dossier voor advies m.b.t. erkenning van nieuwe zwemclub LRZ
c. Mail van VZF dd. 10/06/14 : uitnodiging vergadering provinciale werking dd. 23/06/14

Actie
Els
Danny
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 :
Mail van ROSC dd. 06/06/14 : voordracht voor coöptatie WP

6

Diverse briefwisseling
a. Brief aan KNZB, regio ZUID, afdeling ZEELAND dd. 28/05/14 : uitnodigingen voor VZC14
b. Mail van Dhr. Kurt DESMET dd. 05/06/14 : melding ontslag uit bestuursfuncties SKF en RvB VZF
c. Mail van provinciale sportdienst DAS-secretariaat dd. 12/06/14 : laatste richtlijnen m.b.t. DAS-beurs 2014
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A

Geert

Serie

Omschrijving
Website
Onze website kent sinds de bekendmaking van de organisatie van het Vlaams Zomercriterium een toenemend aantal hits. Dit forum zal ook in de
toekomst gebruikt worden om alle Vlaamse clubs te informeren over deze zwemwedstrijd.
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit. De recent aangekochte items zullen in de stock
worden opgenomen.

Actie
Danny
Webmaster
Marian

DEEL H - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (22 mei 2014 te MENEN)
Serie

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
werd ook voor deze editie als algemeen verantwoordelijke aangesteld. Elk van de verantwoordelijken geeft een overzicht van de
stand van zaken van elk van hun deeltaken. Danny overloopt een "to do-lijst" van de nog te nemen of af te werken acties.
DAS-beurs 2014
Op 24, 25 en 26/06/14 vindt de 22ste editie van de DAS-beurs plaats in de XPo-hallen van KORTRIJK. Els zal het materiaal
afhalen bij de VZF, alsook het audiovisueel materiaal bij Provinciale Uitleendienst KORTRIJK. De verantwoordelijken voor de
stand zijn Willy VALCKE en Ronny BUGGENHOUT, samen met twee jongeren. De laatste richtlijnen werden aan hen per mail
overgemaakt.
Provinciale werking
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
vergadering werd verplaatst naar een latere datum in juni. Met een mail dd. 10/06/14 werd 23/06/14 als nieuwe datum
voorgesteld. Danny en Pascal zullen hieraan deelnemen.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Danny

Danny
Els

Danny
Pascal

AGENDAPUNTN
Serie

1

2

Omschrijving

PK LA -05/1 0/1 4
Els overloopt het ontwerp van VP en verzamelt de nodige informatie.
Danny herinnert aan de lessons learned van vorig jaar :
Reqlementswiiziqinqen
a. De club die geen official aanduidt of waarvan de aangeduide official afwezig is op de wedstrijd, start niet;
b. Uiterste inschrijfdatum moet strikt worden gerespecteerd;
c. Het organisatiecomité houdt zich het recht voor om trainingstijden te corrigeren;
d. Het aantal reeksen in de 800 en 1500 VS kan worden beperkt.
Internationale Driekamp 2014 - 12/10/14
De datum werd vastgelegd op 12 oktober 2014, het Olympiabad in SINT-ANDRIES-BRUGGE werd reeds gereserveerd. Els zal
het VP opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan de provinciaal gemandateerde van de VZF. Aansluitend zal Danny de

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Els
Tony

Els
Tony
Danny

Serie

3

4

5

6

Omschrijving

Actie
Op te volgen
Afgesloten

officiële uitnodigingen overmaken aan het PB van O-VL en Regio ZUID, afdeling Zeeland. Net zoals in 201 1 zal er een oproep
verspreid worden aan alle provinciale officials, zodat een uitsluitend W-VL jury kan worden samengesteld.
Verhoging bijdrage VZF op startgeld
Met ingang van september zal de VZF-bijdrage bij elke start van 0,55 Eur worden opgetrokken naar 0,70 Eur. De bestuursleden
beslissen om momenteel geen verhoging aan te rekenen aan de West-Vlaamse clubs.
Nieuwe club Langere! Zwemmers (LRZ)
Op 02/06/14 ontvingen we van de VZF de voordracht van een nieuwe club Langerei Zwemmers (LRZ) gevestigd in de
Blekerstraat 2 te 8000 BRUGGE. Het provinciaal bestuur wordt gevraagd een advies uit te brengen voor de erkenning van deze
club. Na lezing van de oprichtingsakte en de bijhorende statuten verleent .het bestuur een gunstig advies. Het provinciaal
bestuur zal deze nieuwe club de nodige ondersteuning geven, zodat ook LRZ, net als alle andere clubs binnen onze provincie,
zou kunnen uitgroeien tot een waardig ambassadeur van de zwemsport.
Ontslag West-Vlaams lid RvB VZF
In zijn mail dd. 05/06/14 laat Dhr. Kurt DESMET weten dat hij met onmiddellijke ingang ontslag heeft genomen als voorzitter en
bestuurslid van SKF. Tevens meldt hij zijn ontslag als lid van de raad van bestuur van de VZF. De VZF werd van dit ontslag
eveneens ingelicht. Wij wensen van de gelegenheid gebruik te maken om Kurt van harte te bedanken voor zijn jarenlange inzet
binnen de RvB VZF en wensen hem verder veel succes.
Voorstel tot coöptatie VSB WP
ROSC draagt in een mail dd. 06/06/14 Dhr. Mike SARRAZIJN voor als gecoöpteerd lid binnen het VSB WP. Actueel bestaat dit
VSB slechts uit 3 leden en elke versterking is welkom. Het PB W-VL heeft geen bezwaar tegen deze kandidatuur en geeft
bijgevolg een positief advies voor deze coöptatie. De VZF zal de andere Vlaamse provincies consulteren en consensus vragen.
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[DEEL iv - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

Omschrijving

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

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 (DAMME-BRUGGE)
07/03/15 : West-Vlaanderen Sprint!
Tafelronde
De kalender werd doorgestuurd naar alle leden en naar de webmaster. In functie van de BK's zullen ROSC en ZB hun voorziene wedstrijden moeten
2
verplaatsen. Greet zal de betrokken clubs contacteren.
3
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 3 juli 14
UUR : 19.00 uur
PLAATS : BRUGGE
Ondertekening door de bestuurders, MIDDELKERKE, 12 juni 2014

Els ALLEGAERT
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Bijlage A
aan verslag 05-2014
van 12 juni 2014

Homologatie Provinciale records
DAMES
17 en 18-jarigen (junioren)
50 m rugslag
100 m rugslag

Calleeuw Hanne COAST
Calleeuw Hanne COAST

25 m
25 m

Waregem
Waregem

21/04/2014
21/04/2014

0.28.58
1.02.62

