VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 02/2015
Datum :
Plaats:
Aanwezig :

www.zwemfed wvl. be

Verontschuldigd
Afwezig :
Uitgenodigd :

02 maart 2015
BRUGGE
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
Tom (RvB VZF)

DEEL l -VASTE RUBRIEKEN
Serie

1

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 januari 2015 te OOSTROZEBEKE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan
VZF.
Financieel verslag
De penningmeester geeft toelichting aan de aanwezige bestuursleden over de inkomsten en uitgaven van de afgelopen en de komende periode.
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. 23/01/15 : overmaken origineel verslag vergadering 01-2015 te OOSTROZEBEKE
b. Brief aan VZF dd. 23/01/15 : voorstel tot coöptatie van Dhr. DE GEETER Johan
c. Mail van VZF dd. 27/01/15 : uitnodiging tot de AV VZF op 28 maart 2015 in DE PINTE
d. Mail aan VZF dd. 07/02/15 : problematiek NZV
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 BYK dd. 23/01/15 : akkoord voor organisatie PK Open Water Korte Afstand 2015
b. Mail aan MZK dd. 07/02/15 : akkoord voor organisatie PK Open Water Lange Afstand 2015
Diverse briefwisseling
a. Mail aan zwemregio ZUID, afdeling ZEELAND dd. 23/01/15 : uitnodiging op een gesprek over de toekomst van de Internationale Driekamp en
de vergoeding voor de gemaakte kosten voor de editie 2014
b. Mail aan Dhr. Pascal BOURGOIS dd. 27/01/15 : vraag om te antwoorden op de vragen van de rekeningnazichters die werden geformuleerd
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Omschrijving
n. a. v. het rekeningnazicht dd. 26/01/15 te TORHOUT waarop de ex-penningmeester afwezig bleef,
c. Mail van DAS-secretariaat dd. 29/01/15 : overmaken documenten voor deelname aan DAS-beurs
d. Mail van Dhr. Pascal BOURGOIS dd. 03/02/15 : antwoorden op de vragen van de rekeningnazichters
e. Mail aan o. a. Dhr. DEWULF Bart, Dhr. Pascal DE SAEDELEER en Mevr. Karin DESRUELLE dd. 06/02/15 : overmaken van de antwoorden
aan de rekeningnazichters en aan de bestuursleden
f. Brief aan gedeputeerde voor sport, voorzitter van de provinciale sportraad, dienstchef van de provinciale sportdienst, schepen van sport van de
stad BRUGGE, de voorzitter van de sportraad van de stad BRUGGE, de dienstchef van de sportdienst van de stad BRUGGE en aan de
commerciële directeur van S&R-group dd. 30/01/15 : uitnodiging op de receptie, prominentenswim en wedstrijd West-Vlaanderen Sprint! op 7
maart 2015 in het Olympiabad
g. Mail van provinciale sportdienst dd. 30/01/15 : bevestiging aankoop publicitaire return West-Vlaanderen Sprint!
h. Brief aan West-Vlaamse (ex)- en huidiqe olympische zwemmers en zwemsters dd. 07/02/15 (herinnerinq 28/02/15): uitnodiqinq op de receptie,
prominentenswim en wedstrijd West-Vlaanderen Sprint! op 7 maart 201 5 in het Olympiabad
i. Mail aan DAS-secretariaat dd. 07/01/15 : overmaken vervolledigde technische fiche en visuele schets voor deelname aan 23ste DAS-beurs
j. Brief van provincie West-Vlaanderen dd. 09/02/15 : uitnodiging West-Vlaamse Sportprijzen 2014
Homologatie provinciale records
NIHIL
De aangepaste richtlijn « Homologatieaanvraag provinciaal record West-Vlaanderen » werd op de website geplaatst.
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
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DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (22 januari 2015 te OOSTROZEBEKE)
Serie

1

2

3

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. Regio ZUID Afd. ZEELAND werd op hun voorstel uitgenodigd voor een gesprek.
Hennie en Kees verduidelijken de context waarin één en ander kon gebeuren. De bereidheid om verder aan de wedstrijd deel te
nemen, is zeker aanwezig. Er wordt van gedachten gewisseld over een beter tijdstip in het jaar. Hennie en Kees vragen bij het
bestuur na of een deel van de gemaakte kosten kan worden terugbetaald. Indien Ó-VL akkoord is, zal de wedstrijd opnieuw op
de rails worden gezet met een organisatie van de Internationale Driekamp in het voorjaar 2016 door het PB W-VL.
Provinciale Jaarvergadering 2015
De PJ15 ging door op 28 februari 2015 in TORHOUT. Er werd een apart verslag opgesteld dat op de website beschikbaar is.
Voor de volgende afwezige clubs zal cf. bijdragen- en boetetabel de kost van 100,00 Eur worden aangerekend: SKF en TZK
Voor de volgende clubs zal cf. bijdragen- en boetetabel de kost van 50,00 Eur worden aangerekend:
a. Bericht van aanwezigheid te laat ontvangen : BZV (11/02/2015), IKZ (10/02/2015), WPW (05/02/201 5)
b. Geen bericht van aanwezigheid ontvangen, wel aanwezig : ZWEM (Dhr. David DE WANDEL)
Kalenderzitting 2015-2016
De kalenderzitting zal vanaf 2015 niet meer samenvallen met de Provinciale Jaarvergadering. De vergadering betreffende de
zwemkalender wordt voorzien op 24/04/15. Danny zal de clubs uitnodigen om hun wedstrijddata (competitie en PAGO) over te
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maken aan de sportsecretaris uiterlijk tegen 12/04/15.
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. De detailcoördinatie wordt door elk van de verantwoordelijken overlopen.
23sre DAS-beurs 2015
De 23ste DAS-beurs 2015 zal op 25/06/15, 26/06/1 5 (AM) en 29/06/15 doorgaan in de hallen van KORTRIJK Xpo. Danny heeft
onze deelname bevestigd en de vervolledigde technische fiche overgemaakt. Willy is opnieuw bereid om de inrichting en de
uitbating van de stand voor zijn rekening te nemen. De zwembank en het audiomateriaal werden door Danny gereserveerd.
Rekeningnazichters 2015
Het rekeningnazicht ging door op 26/01/15 om 19.30 uur in de Beiaard in TORHOUT. De ex-penningmeester, Dhr. Pascal
BOURGOIS was afwezig. De door de rekeningnazichters gestelde vragen werden overgemaakt aan Pascal en werden
beantwoord.
Ontslag NZV
De VZF bevestigde n. a. v. het punt op de dagorde van de vorige vergadering dat NZV onterecht werd geschrapt van de
clublijsten. Ondertussen werd NZV opnieuw toegevoegd. De VZF vraagt of het opportuun is om NZV nog langer te laten
bestaan. Danny heeft met Dhr. Roger DEBOYSER contact opgenomen en hij is akkoord om NZV op non-actief te plaatsen. NZV
heeft geen schulden tegenover het provinciaal bestuur en de bestuursleden geven bijgevolg een positief advies om NZV op nonactief te plaatsen.
AVVZF
De algemene vergadering van de VZF zal op 28/03/15 doorgaan in DE PINTE. Els zal het PB vertegenwoordigen en verslag
uitbrengen op de volgende vergadering.
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DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie
1

2

3

Omschrijving
PK Open Water Lange Afstand 2015
MZK stelt zich met mail dd. 28/01/15 kandidaat voor de organisatie van het PK Open Water Lange Afstand op 08/08/15 te
MENEN. Het PB is hiermee akkoord. De korte afstand werd reeds aan BYK gegund en zal doorgaan op zaterdag 05
september 2015 (17de Brugse Zwemdoortocht).
Adressen op facturen
Alle facturen die vanaf heden voor het PB worden opgemaakt, zullen gericht worden aan het Provinciaal Bestuur WestVlaanderen VZF en geadresseerd zijn aan de hoofdzetel van het bestuur, Zeedijk 37 bus 0806, 8430 Middelkerke.
Selectiewedstrijd WP
In haar mail dd. 12/02/15 vraagt de VZF de reservatie te bevestigen voor de selectietraining WP die voorzien is op 01/03/15,
aansluitend aan een nationale training. Net als vorig jaar wordt het PB daarin gepasseerd en is alle al geregeld voordat er zelfs
een princiepsakkoord werd gevraagd, laat staan gegeven. Het PB betreurt deze werkwijze en heeft unaniem beslist geen
tussenkomst te geven voor deze selectiewedstrijd.
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DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Omschrijving

Serie

07/03/15 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
07/03/15 : Huldiging West-Vlaamse officials (BRUGGE)
06 en 20/03/15 : Vorming en examen kandidaat TAK (DIKSMUIDE)
28/03/15 : Algemene Vergadering VZF (DE PINTE)
06/06/15 : Periodiek IPB (kantoren VZF, GENT)
1
25/06/15, 26/06/15 (AM) en 29/06/15 : DAS-beurs (XPo KORTRIJK)
08/08/15 : PK OW Lange Afstand (MENEN)
05/09/15 : PK OW Korte Afstand (BYK, 17ae Brugse Zwemdoortocht, BRUGGE)
04/1 0/1 5 : PK LA (BRUGGE)
17-18/10/15: PK (BRUGGE)
05 en 12/09/15 : Vorming en examen kandidaat TAK (TIELT)
Tafelronde
2
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 22.15 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 28 mei 2015
UUR: 19.30 uur
PLAATS : DIKSMUIDE
Ondertekening door de bestuurders, BRUGGE, 2 maart 2015

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder
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