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OOSTROZEBEKE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, LAMBERTIJN Marian, HALSBERGHE Tony, DEWITTE Greet,
BARBRY Geert, DE GEETER Johan
NIHIL
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), DEWULF Bart (RvB VZF), SAMYN Laurent (RvB VZF), CALLEWAERT

VASTE RUBRIEKEN
Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB welkom en opent de vergadering om 19.30 uur. Ze wenst alle bestuursleden en hun families de beste
wensen toe voor 2015 . Er wordt een qlas en een hapje aanqeboden op het nieuwe jaar.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslaq van de verqaderinq dd. 19 november te WAREGEM werd onmiddellijk na de verqaderinq Qoedqekeurd en overqemaakt aan VZF.
Financieel verslag
De overdracht tussen de oude en de nieuwe penningmeester vond op 13 november 2014 plaats in MIDDELKERKE in het bijzijn van de secretaris.
De nieuwe penninçimeester heeft zich ondertussen verder inqewerkt in de boekhoudinQ en qeeft toelichtinq aan de aanweziçie bestuursleden .
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. 21/11/14 : overmaken origineel verslag vergadering 08-2014 te WAREGEM
b. Brief aan VZF dd. 05/12/14 : uitnodiging provinciale jaarvergadering 2015
c. Brief aan alle W-VL bestuursleden in de RvB VZF en in de VSB's dd. 05/12/14 : uitnodiging provinciale jaarvergadering 2015
d. Mail van VZF dd . 16/12/14 : vraag tot aanvaarding van coöptatie binnen het VSB WP
e. Mail aan VZF dd . 20/12/14: akkoord met coöptatie VSB WP
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 alle clubs dd . 02/12/14: richtlijnen over de vormingen TAK in 2015
b. Brief en mail aan alle clubs dd. 05/12/14 : uitnodiging provinciale jaarvergadering 2015 en huldiging West-Vlaamse officials op 7 maart 2015
C. Brief van ISWIM dd. 19/12/14 : voordracht Dhr. Johan DE GEETER als gecoöpteerd bestuurder voor het PB
d. Mail van BYK dd. 04/01/15 : vraag voor organisatie PK Open Water Korte Afstand 2015
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Diverse briefwisseling
a. Mail aan zwemregio ZUID. afdeling ZEELAND dd . 21/11/14 : herinnering aan brief dd. 20/10/14 m.b.t. gemaakte kosten Internationale
Driekamp 2014
b. Mail van zwemregio ZUID. afdeling ZEELAND dd. 30/11/14: melding dat brief in behandeling is bij het regiobestuur
C. Brief van SportdienstW-VL dd. 17/12/14 : vraag principiêle bevestiging deelname DAS-beurs
d. Brief aan Sportdienst W-VL dd 17/12/14 : deelname DAS-beurs bevestigd
e. Mail aan zwem regio ZUID. afdeling ZEELAND dd. 11 /01/15 : tweede herinnering aan brief dd . 20/10/14 m.b.t. gemaakte kosten Internationale
Driekamp 2014
f. Brief van zwemreaio ZUID afdelina ZEELAND dd . 05/01/15 : uitnodiqinq voor een qesprek over Internationale Driekamp
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A
De aangepaste richtlijn « Homologatieaanvraag provinciaal record West-Vlaanderen » wordt aan de clubs overgemaakt via mail en zal op de
website worden geplaatst.
Website
De nieuwjaarswensen 2015 werden qepost.
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
Danny heeft de bestelling afgehaald voor de polo's met logobedrukkinq. Marian zal de polo's in stock nemen.
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Omschrijving
Internationale Driekamp - laattijdige afzegging Afd. ZEELAND
N.a.v. de laattijdige afzegging heeft het PB W-VL de factuur van de reeds gemaakte kosten overgemaakt aan Afd. ZEELAND en
gevraagd deze voor hun rekening te nemen. Na een herinnering dd. 21/11/14 ontvingen we de melding dat de brief in
behandeling is bij het regiobestuur. Tijdens het IPB werd met 0-VL overlegd over de toekomst van Internationale Driekamp en
ook 0-VL verkiest eerder een wedstrijd te organiseren met een andere partner, vb Noord-Frankrijk. Op 5/01/15 ontvingen we
een brief van het regiobestuur waarmee we worden uitgenodigd op een persoonlijk gesprek. Regio ZUID Afd. ZEELAND zal
uitqenodiqd worden op onze volqende verqaderinq.
Provinciale Jaarvergadering 2015
De PJ15 werd vastgelegd op 28 februari 2015 (TORHOUT). De clubs werden uitgenodigd en ontvingen de dagorde. De
berichten van aanweziqheid lopen stilaan binnen .
Kalenderzitting 2015-2016
De kalenderzitting zal vanaf 2015 niet meer samenvallen met de Provinciale Jaarvergadering. De vergadering betreffende de
zwemkalender worden voorzien in mei/juni 2015.
Interprovinciaal Beraad 2014
Op 13/12/14 namen Els en Danny in HEVERLEE deel aan het IPB, georganiseerd door het PB VL-BRA. Els geeft toelichting bij
de besproken punten op basis van het verslag van de vergadering.
Coöptatie voor vacante functie PB
Door het ontslag van Pascal BOURGOIS kwam er een plaats vrij binnen het provinciaal bestuur. N.a.v. de oproep via de vorige
vergadering ontving Danny van ISWIM de kandidatuurstelling van Dhr. Johan DE GEETER. De coöptatie van Johan wordt
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goedgekeurd en treedt onmiddellijk in voege. De aanvaarding zal op de provinciale jaarvergadering worden bekrachtigd. Johan
zal in eerste instantie de verwerking van de provinciale records voor zijn rekening nemen.
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. Danny heeft een provinciale en stedelijk subsidie aangevraagd en heeft ook via de sportdienst
gevraagd het evenement te willen erkennen als een "ondersteund evenement".
Danny merkt op dat het niet vanzelfsprekend is om een band te vinden die dit evenement muzikaal wil opluisteren.
Tony overloopt de taakverdeling.
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Omschrijving
Cohesieweekend PARIJS
Op 27/28 december 2014 hebben de bestuursleden deelgenomen aan een cohesieweekend in PARIJS. Danny geeft een stand
van zaken . De maaltijd in "La mère Cathérine" zal aan de VZF voorgelegd worden voor terugbetaling als jaarlijkse maaltijd met
de bestuursleden van het PB W-VL.
Coöptatie Dhr. Guido CLAES, VSB WP
Met haar mail dd. 16/12/14 vraagt de VZF ons akkoord voor de coöptatie van Dhr. Guido CLAES (RSCM) voor het VSB WP voor
ANTWERPEN. Na bevraging bij de bestuursleden verklaart het PB W-VL zich akkoord met de coöptatie en wenst Guido veel
succes in het VSB WP.
23ste DAS-beurs 2015
Op 17/12/14 ontvingen we een schrijven van de Sportdienst W-VL voor deelname aan de 23ste DAS-beurs 2015. Die zal op
25/06/15, 26/06/15 (AM) en 29/06/15 doorgaan in de hallen van KORTRIJK Xpo. Danny heeft het inschrijvingsformulier met
principiêle bevestiging van deelname teruggestuurd . Willy zal opnieuw worden gevraagd de inrichting en de uitbating van de
stand voor zijn rekening te nemen.
PK Open Water Korte Afstand 2015
Met zijn mail dd. 04/01/15 stelt BYK zijn kandidatuur voor de organisatie van het PK Open Water Korte Afstand op zaterdag 05
september 2015 (17de Brugse Zwemdoortocht). De korte afstand wordt gegund aan BYK, voor het PK Open Water Lange
Afstand kunnen de clubs hun kandidatuur indienen bij de sectretaris.
Rekeningnazichters 2015
Ondanks mondelinge belofte en twee mails hebben we van de ex-penningmeester nog geen voorstel van datum gekregen voor
de uitvoering van het rekeningnazicht van 2014 in voorbereiding op de provinciale jaarvergadering. Het rekening nazicht zal
desnoods zonder hem doorgaan op 26/01/15 om 19.30 uur in de Beiaard in TORHOUT.
Richtlijn "Homologatieaanvraag Provinciaal Record West-Vlaanderen"
De aangepaste richtlijn "Homologatieaanvraag Provinciaal Record West-Vlaanderen" werd besproken. Aangezien Johan De
Geeter als nieuw gecoöpteerd bestuurslid deze taak op zich zal nemen, werden zijn naam en adresgegevens in de nieuwe
richtlijn verwerkt.
Ontslag NZV
N.a.v. de vraag van de VZF om de stemverdeling van de W-VL clubs te controleren, merkte Danny op dat NZV niet meer op de
lijst voorkomt. Ons advies m.b.t. de schrapping van de club werd niet gevraaQd. Danny heeft destijds contact opgenomen met
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Roger De Boyser, maar die ging toen navraag doen bij een aantal andere bestuursleden van NZV. We werden er nooit van
ingelicht dat de club was opgehouden te bestaan . We worden op die manier "gepasseerd" in de ontslagprocedure zoals die in
het intern reglement van de VZF is opgenomen. Onwetend van enig ontslag werd NZV zelfs nog uitgenodigd voor de provinciale
jaarvergadering. Indien NZV onbetaalde facturen had gehad, hadden we die niet kunnen innen . Aan de VZF wordt gevraagd
om eens na te kijken waarom ons advies niet werd gevraagd en waarom de club eenzijdig door de VZF van de lijst werd
gehaald?
Verkoop zwembrevetten 2014
Met zijn mail dd. 29/12/14 informeert Dhr. Freddy De Bruyne ons over de verkoop van de zwembrevetten in 2014 . Hij stelt een
daling vast van 7 % voornamelijk te wijten aan de tijdelijke sluiting van het zwembad van Moorslede dat dit jaar geen brevetten
heeft aangekocht. Hij geeft in zijn mail een overzicht van de opbrengst voor het PB en van de stocks in zijn bezit. Het PB wenst
Freddy te bedanken voor ziin inzet en voor de opbrengst die door hem wordt gerealiseerd .
AVVZF
De algemene vergadering van de VZF zal op 28/03/15 doorgaan in DE PINTE . Els en Danny zullen het PB vertegenwoordigen
en verslag uitbrengen op de volgende vergadering.
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UUR : 20.00 uur
Ondertekening door de bestuurders, OOSTROZEBEKE, 22 januari 2015

Bijlage A
aan verslag 01/2015
dd. 22/01/2015

.___ _ _H_o_m_o_l_o_g_a_ti_e_P_r_o_v_in_c_i_a_le_re_c_o_r_d_s_ _ ____.I
DAMES
13 en 14-jarigen (miniemen)
400 m wisselslag Bouden Camille ZB
200 m rugslag
Bouden Camille ZB
100 m rugslag
Bouden Camille ZB
100 m wisselslag Bouden Camille ZB
50 m schoolslag Adams Kymberly IKZ
100 m wisselslag Bouden Camille ZB
200 m wisselslag Bouden Camille ZB

25m
25 m
25 m
25m
25 m
25 m
25 m

Gent
Gent
Nijlen
Gent
Bonn (D)
Diksmuide
Kortrijk

09/11/2014
08/11/2014
16/11/2014
09/11/2014
28/11/2014
21/12/2014
26/12/2014

5.02.52
2.19.07
1.04.65
1.07.16
0.34.43
1.06.43
2.23.32

25 m
25m
25m

Gent
Gent
Bonn (D)

08/11/2014
26/10/2014
30/11/2014

0.28.15
2.18.70
4.20.97

25 m
25m

Brugge
Gent

16/11/2014
26/10/2014

0.26.11
0.29.87

17 en 18-jarigen ijunioren)
50 m rugslag
200 m rugslag
400 m vrije slag

Calleeuw Hanne COAST
Calleeuw Hanne COAST
Mattens Edith KZK

Heren
15 en 16-jarigen (cadetten)
50 m vlinderslag
50 m schoolslag

Parmentier Bavo BZK
De Coster Robbe COAST

