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Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB welkom en opent de verqaderinq om 20.00 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslaq van de vergadering dd. 03 juli te BRUGGE werd onmiddellijk na de verqaderinq qoedqekeurd en overqemaakt aan VZF.
Financieel verslag
Afwezig
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. 07/07/14 : overmaken origineel verslag vergadering 06-2014 te BRUGGE
b. Brief van VZF dd. 08/07/14: bevestiging aanvaarding coöptatie Dhr. Mike SARRAZIJN voor het VSB WP
c. Mail aan Dhr. B. DEWULF, Dhr. L. VANLAERE, Dhr. L HEYNDRICKX, Dhr. E. LIVENS, Mevr. A TORFS dd. 15/07/1 4: bedanking voor
aanwezigheid op VZC 14 en bereidheid om medailles te overhandigen
d. Mail van VZF dd. 22/08/1 4 : ontslag WPK
e. Mail aan KBZB dd . 28/08/1 4: stand van zaken organisatie BK door PB
f. Brief aan de heer voorzitter van de RvB VZF dd. 31/08/14: uitnodiging Internationale Driekamp 2014 en provinciale kampioenschappen 2014
g. Mail aan PB 0 -VL en Kring ZUID, afdeling ZEELAND dd. 31/08/14: uitnodiging Internationale Driekamp 2014, overmaken wedstrijdreglement,
lenex-file en voorprogramma
h. Mail van Kring ZUID, afdeling ZEELAND dd. 02/09/14: onbeschikbaarheid voor Internationale Driekamp op 12/10/14
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 DMI dd . 07/07/14 : herinnering achterstallige betaling factuur
b. Mail aan DMI dd. 26/07/1 4 : laatste herinnering achterstallige betaling factuur

1

Actie

Els
Danny
Danny

-

Danny

Serie

Actie

Omschrijving

c. Brief van BYK dd. 30/07/14: uitnodiging 16de Brugse zwemdoortocht BYK op 6 september 2014
d. Mail van SKF dd. 13/08/14 : voordracht kandidatuur VSB Synchro
e. Mail aan alle clubs dd. 30/08/14: oproep officials samenstelling jury Driekamp 2014
f. Brief aan UZKZ dd. 01/09/14 : proficiatbrief voor 50-jarig bestaan UZKZ
Diverse briefwisseling
a. Dossier aan DAS-secretariaat dd. 11/07/14: indienen aanvraag tot tussenkomst in kosten sportmateriaal en kosten medewerkers DAS 2014
b. Brief aan dienstchef Brugse s12ortdienst, directeur Qrovinciale s12ortdienst en aan de voorzitter RvB Brugse SQortraad dd. 15/07/14: bedenking
voor aanwezigheid op VZC14
c. Brief aan directeur Alpro dd. 15/07/14: bedenking voor de sponsoring van het VZC14 met Alproproducten
d. Brief van sportdienst West-Vlaanderen dd. 14/08/14: uitnodiging rondleiding in en uiteenzetting over nieuw olympisch zwembad BRUGGE
e. Mail van s12ortdienst West-Vlaanderen dd. 14/08/14 : ondersteuning evenementen 2015
f. Brief aan de heer gede12uteerde voor s12ort West-Vlaanderen, voorzitter Qrovinciale SQortraad, scheQen van sport en voorzitter s12ortraad stad
Brugge, dienstchef 12rovinciale en stedelijke s12ortdienst dd. 31/08/14: uitnodiging Internationale Driekamp 2014 en provinciale
kampioenschappen 2014
g. Brief aan dienst Financiên Qrovincie West-Vlaanderen dd. 01/09/14: overmaken schuldvordering DAS-beurs 2014
h. Brief aan dienst Financiên Qrovincie West-Vlaanderen dd. 03/09/14: overmaken schuldvordering publicitaire return Zomercriterium 2014
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Geert

Zie biilage A
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Danny
Webmaster

Website

Onze website heeft in aanloop naar en tijdens het Vlaams Zomercriterium 2014 ruim 14000 hits çiehad.
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Opvolging patrimonium

Marian

Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
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Vlaams Zomercriterium 2014

1

a.
b.
c.

Het Vlaams Zomercriterium 2014 was een groot succes. We mochten veel positieve reacties ontvangen.
De geglobaliseerde feedback "INTERN" en "EXTERN" wordt uitvoerig besproken. De externe feedback wordt als
"opportuniteiten" overgemaakt aan de VZF voor verder gevolg.
Pascal zal de subsidiedossiers stad BRUGGE en VZF opstellen en overmaken aan de betrokken diensten.

Danny

Provinciale werking

2

Danny nam op 23/06/14 deel aan een vergadering in het gebouwen van de VZF over de provinciale werking. Er werd gevraagd
dat bepaalde bedenkingen, toevoegingen, vragen ... van de aanwezige provinciale bestuurders zouden worden opgenomen in
het verslag. Tot op heden mochten we nog geen aangepast verslag ontvangen. Danny zal de mail nogmaals overmaken aan de
VZF en aan de W-VL leden van de RvB.
PK LA - 05/10/14

3

Het VP werd goedgekeurd door de provinciaal gemandateerde.
De reglementswijzigingen werden aeïntegreerd. Tony overloopt de taakverdeling.
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Internationale Driekamp 2014 -12110/14
Deze wedstrijd gaat door op 12 oktober 2014 in het Olympiabad in SINT-ANDRIES-BRUGGE. Het VP werd goedgekeurd door
de provinciaal gemandateerde. Danny heeft de officiêle uitnodigingen overgemaakt aan het PB van 0-VL en Regio ZUID,
afdeling Zeeland. De VI P's werden eveneens uitgenodigd. Er werd via de website (onder "berichten") en via een mail aan de
clubsecretariaten een oproep gelanceerd voor kandidaten voor de samenstelling van een West-Vlaamse jury. ZEELAND laat ons
per mail in antwoord op de uitnodiging weten dat het op 12/10/14 niet kan deelnemen wegens nationale wedstrijden. Op de
voorgestelde alternatieve data is het Olympiabad niet meer beschikbaar. Het PB beslist de wedstrijd niet te organiseren. Aan
het PB 0-VL en Afd. ZEELAND zal gevraagd worden of ze de wedstrijd kunnen overnemen op 11/10/14.
Provinciale ondersteuning evenementen 2015
Met zijn mail dd. 14/08/14 laat de provinciale sportdienst ons weten dat we als geregistreerde organisator van evenementen
provinciale return kunnen aankopen voor sportieve evenementen die tussen 1 januari en 31 december 2015 plaatsvinden in de
provincie West-Vlaanderen. De evenementen die voor ons aan de voorwaarden voldoen, zijn het BK KB (indien gegund) en de
Internationale Driekamp 2015. De aanvragen kunnen enkel ingediend worden via het internet en dit vanaf 18 augustus. Pascal
zal de aanvraqen diçiitaal indienen.
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Voorprogramma's open waterwedstrijden
De voorbije weken ontvingen we de volgende goedgekeurde VP's open water:
16/08/14 : Oude Leie-arm, MENEN, MZK (PK Korte afstand)
17/08/14: Damme-Brugge, DAMME, BZK (PK Lange afstand)
24/08/14 : Spuikom, OOSTENDE, ROSC
06/09/14: Lang Rei, BRUGGE, BYK
07/09/14 : Site Transfo - Kanaal Bossuit-Kortrijk, ZWEVEGEM, GOLD
PK 18-19/10/14
Het VP werd qoedç:iekeurd door de provinciaal qemandateerde. Tony overloopt de taakverdeling.
Ontslag WPK
Met een brief dd. 21/08/14 dient WPK zijn ontslag in als waterpoloclub. De VZF vraagt ons met een mail dd. 22/08/14 na te gaan
of alle rekeningen tegenover het PB vereffend zijn. Bij nazicht is gebleken dat alle rekeningen tegenover het PB werden betaald.
De bestuursleden betreuren de beslissing, maar hebben begrip voor de aangehaalde argumenten. Het PB wenst dan ook alle
bestuursleden en medewerkers van WPK te bedanken voor hun jarenlanç:ie inzet voor het waterpolo in de provincie.
lnfovergadering nieuw olympisch zwembad
Met een brief dd. 13/08/14 werden we uitgenodigd op een rondleiding in en een infovergadering over het nieuwe olympische
zwembad te ST-ANDRIES-BRUGGE. Els, Greet en Marian hebben hieraan deelgenomen. Els geeft een korte toelichting aan
de aanwezige bestuursleden. Via deze weg willen we de gedeputeerde voor sport van de provincie West-Vlaanderen en de
schepen van sport van de stad BRUGGE bedanken dat we als provinciaal bestuur op deze activiteit werden uitgenodigd.
Kandidatuur VSB Synchro
Mevr. Bieke DEMEYER, voorzitter van SKF stelt met haar mail dd. 13/08/14 Jasmien DUMORTIER voor om via coöptatie lid te
worden van het VSB Svnchro. Deze mail werd aan de VZF overnemaakt met de vraaq de andere provincies te consulteren of er
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van hen uit eventueel andere kandidaten zijn.
Met een mail dd. 01/09/14 vraagt de VZF het akkoord van de verschillende PB's voor de volgende voorgedragen coöptaties:
>Jasmien DU MORTIER voor VSB synchro (voorgedragen door SKF en gunstig advies van PB W -VL)
>Dirk POELMANS voor VSB waterpolo (voorgedragen door KAZSC en gunstig advies van PB ANT)
Het PB W-VL ondersteunt beide kandidaturen en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes toe in hun VZF-loopbaan!
16de Brugse zwemdoortocht
We ontvingen een uitnodiging voor de 16d0 editie van de Brugse zwemdoortocht die doorging aan de Lange Rei op 06/09/14.
Danny heeft op dit evenement het provinciaal bestuur vertegenwoordigd.
Provinciale Jaarvergadering 2015
De PJ15 werd vastgelegd op 28 februari 2015 (TIELT).
Kalenderzitting 2015-2016
De kalenderzitting zal vanaf 2015 niet meer samenvallen met de Provinciale Jaarvergadering. Vermoedelijk zal de vergadering
betreffende de zwemkalender worden voorzien in mei/juni.
5oste verjaardag UZKZ
De clubvoorzitter liet ons per mail dd. 03/08/14 weten dat UZKZ in 2014 zijn saste verjaardag viert. Op zondag 21 september
2014 vieren ze dit met een officiële receptie en een barbecue, gevolgd door animatie. De provinciale bestuursleden zijn hierop
van harte uitçienodiçid. Betrokkenen kunnen zich individueel inschriiven.
Factuur DAS-beurs 2014
Danny ontving op 20/08/14 een voorstel van factuur voor de DAS-beurs 2014 waarop alle gemaakte kosten worden hernomen.
Een factuurnummer wem toegekend en de factuur werd aan de provinciale sportdienst - DAS-secretariaat overgemaakt voor
uitvoerinq van de betaling.
Gebruik audiovisueel materiaal voor evenementen
Sommige clubs vragen om met het pasje van het PB audiovisueel materiaal te kunnen huren bij de provinciale uitleendienst van
de provincie West-Vlaanderen. Omdat bij afhaling van het bestelde materiaal het pasje moet worden getoond, is dit een
omslachtige procedure. We willen er via deze weg op wijzen dat alle clubs hun eigen pasje kunnen aanvragen en op die manier
rechtsreeks audiovisueel materiaal kunnen huren voor de organisatie van hun evenementen. Meer info via de volgende link :
htto ://www.west-vlaa nderen .be/aen ieten/cu ltu ur/ontlenen/u itleend ien sU audiovisueel materiaal/Pao inas/default. asox
Inrichting BK KB 2015 door PB W-VL
Op 28/ 08/14 stuurde Danny een herinneringsmail aan de KBZB m.b.t. de inrichting van het BK KB door het PB W-VL. Hieronder
het antwoord van de secretaris-generaal :
Voor de komende aanbesteding (BK 2015) blijft de normale procedure volledig behouden, zijnde enkel clubs die aangesloten zijn
bij één van de regionale zwemfederaties kunnen een aanbesteding indienen voor de organisatie van een BK, naar analogie van
LENIFINA waar ook enkel aangesloten nationale federaties een EKIWK kunnen organiseren. Een wijziging op dit punt zou
bovendien een enorme aanpassing van de huidige bondsreglementen vergen en bovendien blij"ft het probleem bestaan van de
juridisch afdwingbare verantwoordelijkheid en de rechtspersoonlijkheid bij BK-organisaties door niet-zwemclubs, zoals privé- of
publieke verenigingen of besturen. Aan de Nationale Sportcommissie Zwemmen werd hieromtrent verder advies gevraagd,
maar tot op heden is dit noq niet overqemaakt aan de KBZB Raad van Bestuur.
Ontslag penningmeester
Op 6 september ontvingen de voorzitter en de secretaris een mail van de penningmeester waarin hij om persoonlijke redenen
zijn ontslag indient. Het bestuur neemt nota van dit ontslag en zal via coöptatie een nieuw bestuurslid proberen aan te trekken.
Els en Danny zullen zo snel mogelijk een persoonlijk çiesprek aançiaan met hem om alles verder met hem te regelen.
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05/10/14 : PK LA <BRUGGE)
11/10/14: Internationale Driekamp (PB 0-VL of Afd. ZEELAND?)
18-19/10/14 : PK (BRUGGE)
27-28/12/14 : Cohesieweekend PB
28/02/15: Provinciale Jaarvergadering 2015 (TORHOUT)
07/03/15: West-Vlaanderen Sorint! (BRUGGE)

Tafelronde
a. Danny overloopt summier het programma van de Citytrip naar PARIJS;
b. Tonv schetst de problematiek "Sporter van het Jaar'';
3
De vergadering wordt gesloten om 22.55 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 19/11/2014
UUR : 20.00 uur
PLAATS: DIKSMUIDE
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Geert BARBRY
Bestuurslid

Bijlage A
aan verslag PB 07/2014

Homologatie Provinciale records
Heren
11 en 12-jarigen (benjamins)
100 m Wisselslag Vanhoucke Lou ka GOLD

25 m

Menen

22/06/2014

1.10.78

50 m

Charleroi

19/07/2014

3.58.94

25 m
25 m

Menen
22/06/2014
Ettelbruck (Lux)27/04/2014

1.07.90
0.59.45

25 m

Leuven

29/07/2014

0.28.23

13 en 14-jarigen (miniemen)
4 x 100 m Vrije slag

GOLD

DAMES
13 en 14-jarigen {miniemen)
100 m Wisselslag Bouden Camille ZB
100 m Vrije slag Bouden Camille ZB

17 en 18-jarigen (junioren)
50 m Rugslag

Calleeuw Hanne COAST

