VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF- NR 06/2014
Datum :
Plaats :
Aanwezig :

www .zwemfed wvl.ve

Verontschuldigd :
Afwezig :
Uitgenodigd :

03 juli 2014
BRUGGE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, LAMBERTIJN Marian , HALSBERGHE Tony, DEWITTE Greet,
BARBRY Geert, BOURGOIS Pascal
NIHIL
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), DEVVULF Bart (RvB VZF), SAMYN Laurent (RvB VZF), CALLEVVAERT

I DEEL I -VASTE RUBRIEKEN .
Serie
1
2
3
4

5

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB en de medewerkers van het VZC14 welkom en opent de vergadering om 19.15 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad ve~aatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 12 juni te MIDDELKERKE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan 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 uitgaven van de afgelopen periode. Pascal vraagt dat de uitgaven voor het VZC14 apart zouden worden ingediend, los van de TRIM-kosten.
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. 12/06/14 :overmaken origineel verslag vergadering 05-2014 te MIDDELKERKE
b. Brief aan VZF dd. 12/06/14 : overmaken positief advies m.b.t. erkenning van nieuwe zwemclub LRZ
c. Brief aan VZF dd. 12/06/14: overmaken positief advies m.b.t. coöptatie Dhr. Mike SARRAZIJN voor het VSB WP
d. Brief van VZF dd. 17/06/14 : informatiepakket "ethiek in de jeugd sport"
e. Mail van VZF dd . 25/06/14 :verslag vergadering provinciale werking dd. 23/06/14
f. Mail aan VZF dd . 25/06/14 : verzoek opmerkingen van aanwezigen te integreren in het verslag van de vergadering dd . 23/06/14
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 SKF dd. 02/07/14 : melding ontslag Koen De Backer als lid van het VSB Synchro
Diverse briefwisseling
a. Brief aan KNZB. regio ZUID. afdeling ZEELAND dd . 28/05/14: uitnodigingen voor VZC14
b. Brief aan Vlaamse/federale ministers/staatssecretarissen dd. 13/06/14: uitnodiging voor VZC14

Actie
Els
Pascal
Danny
Pascal

Danny

Serie

6
7

8

Omschrijving
c. Mail aan Belga, diverse kranten- en nieuwsredacties, Brugse en ~rovinciale s~ortdienst dd. 15/06/14 : overmaken persbericht 01 VZC14
d. Mail aan Belqa diverse kranten- en nieuwsredacties Bruqse en provinciale sportdienst dd. 30/06/14: overmaken persbericht 02 VZC14
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A
Website
Onze website heeft sinds de bekendmaking van de organisatie van het Vlaams Zomercriterium reeds bijna 5000 hits. Dit forum zal ook in de
toekomst gebruikt worden om alle Vlaamse clubs te informeren over deze zwemwedstrijd. Er werd een plan toegevoegd over de bereikbaarheid
van het Olympiabad, rekening houdend met de aanleg van een rond punt op het kruispunt van de Koning Leopold 111-laan en Doornstraat
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.

Actie

Geert
Danny
Webmaster
Marian

IDEEL 11- FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (12 juni 2014 te MIDDELKERKE)
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
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. Alle medewerkers krijgen een briefing over het verloop van de wedstrijd .
De lijst met medewerkers waarvoor een verzekering moet worden afgesldten, werd aan de VZF overgemaakt. De inschrijvingen
werden op de voorziene datum afgesloten . Er zijn 47 clubs ingeschreven , 701 zwemmers zijn samen goed voor+/- 3000 starts.
DAS-beurs 2014
De DAS-beurs op 24, 25 en 26/06/14 is ook ditjaar prima verlopen. Alle meElewerkers ontvingen een klein geschenk uit naam
van het PB. De voorziene vrijwilligersvergoedingen zullen worden gestolit op de resp. rekeningen .
Provinciale werking
Danny nam op 23/06/14 deel aan een vergadering in het gebouwen van de VZF over de provinciale werking. De volgende
punten stonden op de dagorde:
a. Boekhouding
b. Website 2016
c. Harmonisering van de algemene werking
Danny geeft een korte toelichting bij de besproken punten en merkt op dat de bedenkingen, toevoegingen, vragen ... van de
aanwezige provinciale bestuurders niet werden OQgenomen in het verslag. De VZF werd via mail gevraagd dit alsnog te doen .
PK LA- 05/10/14
Het VP werd opgesteld en ingediend bij de provinciaal gemandateerde voor goedkeuring. De reglementswijzigingen werden
geïntegreerd. Tony zal tegen de volgende vergadering de taakverdeling invullen en overlopen.
Internationale Driekamp 2014-12/10/14
Deze wedstrijd gaat door op 12 oktober 2014 in het Olympiabad in SINT-ANDRIES-BRUGGE. Het VP werd opgesteld en
ingediend bij de provinciaal gemandateerde voor goedkeuring. Danny zal begin september de officiële uitnodigingen overmaken
aan het PB van 0-VL en Regio ZUID, afdeling Zeeland. Er werd nu reeds via de website (onder "berichten") een oproep
gelanceerd voor kandidaten voor de samenstelling van een West-Vlaamse ju_ry. Pascal zal medailles en trofeeën aankopen .

Actie
Afgesloten
Op te volgen

Danny

x

Danny

Allen

Allen

I DEEL 111 - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

Omschrijving
Clubs met achterstallige betaling
Actueel hebben twee clubs de tussentijdse factuur nog niet betaald. Ze ontvingen hiervoor reeds een eerste herinnering. De
ennin meester zal één van de clubs aanschrïven en de voorziene boete o Ie en.
Ontslag Koen De Backer, SKF uit VSB Synchro
Met een mail dd. 02/07/14 laat de voorzitter vanSKif weten dat Koen DE BACKER niet langer lid zal zijn van de VZF en dat deze
taak wordt over enemen door Jasmien DUMORTIER. Dann heeft aan de VZF toelichtin evraa dover deze werkwïze.

1
2

Pascal

Danny

IDEEL IV- AGENDA & TAFELRONDE
Serie

1

Actie
Op te volgen
Afgesloten
ledereen
ledereen
ledereen
ledereen
Pascal
Pascal
ledereen
ledereen

Omschrijving
11 , 12 en 13/07/14 : Vlaams Zomercriterium (BRUGGE)
05/10/14 : PK LA (BRUGGE)
12/10/14 : Internationale Driekamp (BRUGGE)
18-19/10/14 : PK (BRUGGE)
16/08/14 : PK OW Korte Afstand (MENEN)
17/08/14 : PK OW Lange Afstand (DAMME-BRUGGE)
27-28/12/14 : cohesieweekend PB
07/03/15 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)

Tafelronde
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 8 september 2014
PLAATS : TIEL T
Ondertekening door de bestuurders, BRUGGE, 3 JUli 2014
2

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

· UUR : 20.00 uur

"ie

Pascal BOURGOIS

Geert BARBRY
Bestuurslid

Bijlage A
aan verslag PB 06/2014
dd. 3 juli 2014

Homologatie Provinciale records
Heren
15 en 16-jarigen (cadetten)
100 m schoolslag Decaster Robbe CO AST

25 m

Leuven

11/05/2014

1.04.86

25 m
25 m
25 m

Tielt
Tielt
Tielt

25/05/2014
25/05/2014
25/05/2014

2.05.35
2.20.93
2.23.74

25 m

Leuven

11/05/2014

1.01.05

DAMES
13 en 14-jarigen (miniemen)
200 m vrije slag
200 m rugslag
200 m wisselslag

Souden Camille ZB
Souden Camille ZB
Souden Camille ZB

17 en 18-jarigen ijunioren)
200 m rugslag

Calleeuw Hanne COAST

