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WAREGEM
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), CALLEWAERT
Tom (RvB VZF
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VASTE RUBRIEKEN

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PS welkom en opent de vergaderinQ om 20.00 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd . 08 september te TIELT en het verslag van de spoedvergadering dd. 13 september te TORHOUT werden
onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan VZF.
Financieel verslag
De nieuwe penningmeester geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de PK LA en de PK's.
Aangezien Pascal niet meer deelneemt aan de vergaderingen geeft Danny als volmachthouder op de rekening bij Belfius een overzicht van de
bankverrichtingen van de afgelopen periode. Om de financiële continuïteit van het bestuur te verzekeren, dringt Danny erop aan zo snel mogelijk
de overdracht te laten plaatsvinden tussen de oude en de nieuwe penninqmeester.
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 . 10/09/14 : overmaken origineel verslag vergadering 07-2014 te TIELT
b. Brief aan VZF dd. 10/09/14 : overmaken opportuniteiten Vlaams Zomercriterium 2014
c. Brief aan VZF dd . 14/09/14: overmaken origineel verslag spoedvergadering O?A-2014 te TORHOUT
d. Mail van VZF dd . 16/09/14 : bevestiging coöptatie Jasmien DUMORTIER (VSB Synchro)
e. Mail aan PB 0-VL en Kring ZUID, afdeling ZEELAND dd. 20/09/14 : uitnodiging Internationale Driekamp 2014, overmaken wedstrijdreglement,
lenex-file en voorprogramma (erratum)
f. Mail van VZF dd . 25/09/14 : vraag om bijkomende inlichtingen betreffende ontslag penningmeester
g. Mail van PS LIM dd . 02/10/14 : melding dat PS LIM het IPB niet zal organiseren
h. Mail van VZF dd . 04/10/14 : melding dat PS VLA-BRA organisatie IPB kan overnemen
De volgende nota's, mails, telefoonqesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
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vermeld en besproken :
a. Mail aan alle clubs dd. 01/10/14: melding afgelasting Internationale Driekamp 2014 wegens afzegging ZEELAND
b. Mail aan ROSC dd. 21/10/14: goedkeuring verplaatsing COAST-meeting naar01-02/05/15
c. Mail van OK dd. 01/11/14: vraag tussenkomst 23rd Flanders Synchro Open door aankoop van een beker
d. Brief van OK dd. 13/11/14 : uitnodiging 23rd Flanders Synchro Open
Diverse briefwisseling
a. Mail van zwemregio ZUID, afdeling ZEELAND dd. 17/09/14: melding dat Afd. ZEELAND een selectie zal afvaardigen op 11 oktober 2014
b. Mail van zwemregio ZUID. afdeling ZEELAND dd. 29/09/14: melding dat Afd. ZEELAND alsnog niet zal deelnemen aan Driekamp
c. Brief aan zwemreaio ZUID afdelina ZEELAND dd. 20/10/14: ongenoegen over niet-deelname en vraaQ tot verçioedinQ Qemaakte kosten
Homologatie provinciale records
Zie bijlaçie A
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
Danny bespreekt de aankoop en bedrukkinQ van t-shirts.

Geert
Danny
Webmaster
Marian

DEEL Il- FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (08 september 2014 te TIELT)
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Vlaams Zomercriterium 2014
De externe feedback werd als "opportuniteiten" overgemaakt aan de VZF voor verder gevolg. We ontvingen bericht van
ontvangst, maar de opmerkingen bleven zonder gevolg tot op heden. Het subsidiedossier VZF en het dossier publicitaire return
van provincie West-Vlaanderen werden uitbetaald. Het subsidiedossier stad BRUGGE is nog in behandelinq.
Feedback PK 2014
PK LA - 05/10/14
a. Alweer tekort aan officials, waardoor wedstrijd in de voormiddag naar 6 banen werd gebracht;
b. Wegens niet leveren van officials werden ROSC en RYSC niet tot de wedstrijd toegelaten.
PK 18-19/10/14
a. Meerdere opmerkingen over kwaliteit geluidsinstallatie - terecht, maar Olympiabad investeert niet meer in herstellingen
b. Vlotte afhandeling financiën - prima werk door nieuwe penningmeester!
c. Bezoek en medaille-uitreikinq door Dhr. H. MARTENS, voorzitter van de Bruqse Sportraad werd heel erQ çiewaardeerd.
Internationale Driekamp 2014 -12/10/14
Na de afzegging van ZEELAND wegens deelname aan nationale wedstrijden en omdat op de voorgestelde alternatieve data het
Olympiabad niet meer beschikbaar was, heeft het PB W-VL beslist de wedstrijd niet te organiseren. Het PB 0-VL was bereid de
wedstrijd te laten doorgaan in het stedelijk zwembad van ZOTTEGEM op 11/10/14. Op 29/09/14 ontvingen we ondanks alle
inspanningen van het PB W-VL en 0-VL de mededeling van ZEELAND dat het ook op de alternatieve datum (die ze zelf hadden
voorgesteld) geen selectie zouden sturen. Het PB W-VL heeft de factuur van de reeds gemaakte kosten overgemaakt aan Afd.
ZEELAND en gevraagd deze voor hun rekening te nemen. Tot op heden bleef de brief onbeantwoord. Danny zal een
herinnering sturen. Het PB zal zich met 0-VL beraden om deze wedstrijd in de toekomst al dan niet nog te laten doorgaan.
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Provinciale ondersteuning evenementen 2015
4

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 de Internationale Driekamp 2015
(indien nog georganiseerd) en de West-Vlaanderen Sprint! die ook als G-wedstrijd kan worden aangeboden. De aanvragen
kunnen enkel inçiediend worden via het internet en dit vanaf 18 auqustus.

x

Provinciale Jaarvergadering 2015
5

De PJ15 werd vastgelegd op 28 februari 2015 (TORHOUT).
Danny stelt de agenda voor en zal eind december alle clubs per brief uitnodigen. Er vinden volgend jaar geen verkiezingen
plaats, noch binnen de VSB's, noch binnen het PB.

Danny

Kalenderzitting 2015-2016
6

De kalenderzitting zal vanaf 2015 niet meer samenvallen met de Provinciale Jaarvergadering. De vergadering betreffende de
zwemkalender worden voorzien in mei/juni 2015.

Greet

Inrichting BK KB 2015 door PB W-VL

7

Op 24/10/14 had Danny een gesprek met de verantwoordelijke van S&R. S&R zou liever hebben dat we onze intentie om het
BK KB te organiseren, uitstellen tot 2016. In Rozenbroeken hebben ze wat problemen gehad bij de opstart van het bad en ze
willen vermijden dat het bedrijf imagoverlies zou lijden. Zelfs al betrof het in Rozenbroeken hoofdzakelijk problemen van
technische aard, als organisatiecomité zouden we daar zeker ook niet goed mee wegkomen. We kunnen dan beter onze PK's
2015 en onze West-Vlaanderen Sprint 2016! als volwaardige "trials" beschouwen, om er dan zonder de kinderziekten van het
nieuwe bad voor 100% in te vlieçien voor het BK KB 2016.
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Ontslag penningmeester

8

Op 13/09/14 werd een spoedvergadering belegd n.a.v. het ontslag van de penningmeester (zie verslag ?A/2014). Op 25/09/14
ontvingen we volgende mail van de secretaris-generaal van de VZF : "Gelet op het feit dat wij verantwoordelijk zijn voor de ganse
boekhouding van de VZF, lijkt het mij aangewezen om te weten welke vragen werden gesteld aan de ontslagnemende
penningmeester Pascal BOURGOIS en eveneens de antwoorden die hierop werden gegeven. Mag ik beleefd verzoeken dat u
dit vertrouwelijk overmaakt aan onze financieel bestuurder Tom CALLEWAERT, die dit dan op een eerstkomend vergadering
aan de voltallige Raad van Bestuur kan toelichten, aangezien hier door de andere bestuurders ook vragen zullen over gesteld
worden". Het bestuur stelt voor dat Danny persoonlijk aan de RvB VZF toelichting zal verschaffen tijdens hun volgende
verqadering.

x

Overdracht boekhouding
9

1

Na overleg tussen alle actoren werd beslist dat de definitieve overgave tussen de vorige en de nieuwe penningmeester zal
plaatsvinden op 13/12/14 in de PM in MIDDELKERKE. Naast Pascal en Geert zal Danny als volmachthouder op de
bankrekening aan deze overgave/overname deelnemen en toezien op de juistheid. Hij zal nadien verslag uitbrengen bij de
andere bestuursleden. Teqeliik zal al het materiaal worden overgedragen dat actueel nog in het bezit is van Pascal.

x
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Interprovinciaal Beraad 2014
In een mail dd. 02/10/14 laat Maurits Goossens, secretaris PB LIM weten dat zij het IPB 2014 niet zullen orçianiseren çiezien de
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huidige bezetting van het PB LIM en omdat zij geen enkele vertegenwoordiger meer hebben in de VSB's. Het PB VL-BRA laat
weten dat het bereid is de organisatie op zich te nemen en wel zoals voorzien op 13/12/14. Els en Danny zullen aan het IPB
deelnemen en verslag uitbrengen.
Afzegging deelname aan provinciale selectie
N.a.v. de samenstelling van de selectie voor de Internationale Driekamp liet een club weten geen zwemmers hierop af te
vaardigen. Indien in de toekomst een club weigert om hun atleten op een provinciale selectie af te vaardigen, kan het PB een
sanctie nemen tegen deze club.
Bevestiging coöptatie Jasmien DUMORTIER
De RvB VZF heeft tijdens de laatste zitting de coöptaties van Jasmien DUMORTIER/SKF (VSB Synchro voor W-VL) en Dirk
POELMANS/KAZSC (VSB WP voor A'PEN) bevestigd. De goedgekeurde coöptatie voor Jasmien (tot 2018) moet op onze
eerstvolgende jaarvergadering nog worden bevestigd.
Wijziging wedstrijddatum na goedkeuring VP
De wedstrijd van BZK van 15/02/15 werd verplaatst naar zaterdagavond 14/02/14, omdat het zwembad bezet was voor een
evenement van de WP. De clubs zullen in het vervolg elke wijziging aan een wedstrijddatum eerst voorleggen aan het
provinciaal bestuur.
Wijziging beginuur wedstrijd na goedkeuring VP
De start van de "400m van de Stad Tielt" (ZTZ) werd na het afsluiten van de inschrijvingen met een uur vervroegd wegens te
weinig inschrijvingen. Hiervoor werd een wijziging aangebracht aan het VP. Het PB oordeelt dat deze wijziging in het voordeel
is van de zwemmers en er zal bijgevolg geen boete worden aanQerekend.
Opleiding kandidaat-officials en examens TAK 2015
De opleidingen zullen volgend jaar opnieuw doorgaan in Diksmuide (6 en 20 maart 2015) en Tielt (5 en 12 september 2015). Op
01/12/14 wordt een brief verstuurd aan alle clubsecretariaten.
Coöptatie voor vacante functie PB
Door het ontslag van Pascal BOURGOIS komt een plaats vrij binnen het provinciaal bestuur. Wie zich kandidaat wil stellen voor
een functie binnen het PB, kan dit door een eenvoudige kandidatuurstelling in te dienen, ondertekend door de clubvoorzitter en secretaris. De beslissing ligt finaal bij de huidige leden van het PB. De coöptant zou vanaf 01/01/15 in functie kunnen treden.
Kandidaturen moeten per post of per e-mail worden overgemaakt aan de secretaris.
23rd Flanders Synchro Open
Op 01/11/14 ontvingen we een mail van Dhr. De Geest. Van 28-30//11/14 organiseert OK de 23rd Flanders Synchro Open.
Deze internationale ontmoeting kunstzwemmen voor beloftevolle jongeren vindt dit jaar plaats in Kortrijk. Guy vraagt of het PB
dit evenement ook dit jaar wil ondersteunen door de schaal te schenken voor de best geklasseerde in de wedstrijd figuren. OK
maQ de schaal aankopen en de factuur overmaken aan de penningmeester.
Wijzigingen reglement IC 2015
Greet bespreekt de aanpassinQen. Het nieuwe reqlement wordt qoedqekeurd en zal worden voorqeleqd op de jaarverqaderinq.
Herziening bijdragen- en kostentabel
De bijdragen- en kostentabel wordt besproken en de noodzakelijke wijzigingen worden aangebracht. De wijzigingen worden per
01/01/15 van kracht. De nieuwe tabel zal tijdens de provinciale jaarverqadering worden toeqelicht.
West-Vlaanderen Sprint!
Op 07/03/15 organiseert het PB zijn jaarlijkse West-Vlaanderen Sprint! Deze wedstrijd is de laatste zwemwedstrijd die in het
oude Olympiabad zal doorgaan. Het PB wil dit niet zomaar laten voorbijgaan, maar wil er een écht zwemfeest van maken!!
Tegelijk zullen ook de officials worden gehuldigd.
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Interprovinciaal tornooi WP te MECHELEN 11/11/2014
Joeri Gevaert laat ons per mail weten dat onze provinciale selectie derde is geworden op het interprovinciaal tornooi WP te
MECHELEN. Er werd gespeeld met de caps van de provincie en de promotievlag werd de ganse dag op de tribunes
uitqehanqen . De leden van het PB feliciteren via deze weg de ploeg en haar trainer met het behaalde resultaat.
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28-30/11/14 : 23rd Flanders Synchro Open (KORTRIJK)
13/12/14 : 1PB (VLA-BRA)
27-28/12/14: Cohesieweekend PB - voorbereidinq West-Vlaanderen Sprint! (laatste wedstrijd in Olympiabad)
28/02/15 : Provinciale Jaarvergadering 2015 (TORHOUT)
1
07/03/15 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
07/03/15 : Hu ldiging West-Vlaamse officials (BRUGGE)
02 en 20/03/15 : Vorminq en examen kandidaat TAK (DIKSMUIDE)
05 en 12/09/15: Vorming en examen kandidaat TAK (TIELT)
Tafelronde
a. Danny geeft stand van zaken betreffende het cohesieweekend 27-28/12/14
2
b. Danny vraagt akkoord voor de aankoop van kantoormateriaal voor secretariaat (inktpatronen printer, papier, divers klein materiaal)
C.
Els zal een antivirus aankopen voor de pc van het PB
3
De vergadering wordt gesloten om 22.45 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 15/01/15
UUR: 19.30 uur
PLAATS:OOSTROZEBEKE
Ondertekening door de bestuurders, WAREGEM , 19 november 2014

Els ALLEGAERT
Voorzitter
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Materiaalbeheerder
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Bijlage A
aan verslag 08/2014
dd. 19 november 2014

Homologatie Provinciale records
Heren
15 en 16-jarigen (cadetten)
50 m vrije slag
100 m vrije slag

Parmentier Bavo BZK
Parmentier Bavo BZK

25 m
25 m

Gent
Gent

09/11/2014
08/11/2014

0.23.90
0.52.37

25 m

Gent

08/11/2014

15.16.88

25 m
25 m
25 m

Gent
Gent
Gent

09/11/2014
08/11/2014
08/11/2014

0.34.52
1.13.23
1.13.10

+ 18-jarigen (senioren)
1500 m vrije slag

Mattelaer Mathieu GOLD

DAMES
13 en 14-jarigen (benjamins)
50 m schoolslag Adams Kymberly
100 m schoolslag Adams Kymberly
100 m schoolslag Adams Kymberly

