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Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd :
Afwezig:
Uitgenodigd :

4juni2015
DIKSMUIDE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, LAMBERTIJN Marian, BARBRY Geert, DE GEETER Johan
HALSBERGHE Tony, DEWITTE Greet
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), SAMYN Laurent (RvB VZF), CALLE\/VAERT Tom <RvB VZF)

1-VASTE RUBRIEKEN
Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PS welkom en opent de verqaderinq om 19.30 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 2 maart 2015 te BRUGGE werd onmiddelliik na de veroaderinq Qoedqekeurd en overqemaakt aan VZF.
Financieel verslag
De penninqmeester qeeft toelichtinq aan de aanweziqe 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. 04/03/15 : overmaken origineel verslag van de provinciale jaarvergadering dd. 28/02/15 te TORHOUT, openingswoord van
de voorzitter en historisch jaarverslag 2014
b. Brief aan VZF dd. 08/03/15 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 02/03/15 te BRUGGE
c. Brief aan VZF dd. 25/04/15 : overmaken origineel verslag van de kalendervergadering dd. 24/04/15 te OOSTROZEBEKE
d. Mail van VZF dd . 16/03/15: vraag voor akkoord coöptatie VSB Synchro
e. Mail van VZF dd. 18/05/15 : deelname aan vergadering nieuw wedstrijdconcept zwemmen
f. Brief van VZF VSB OW dd. 01/06/15: VP 's van OW-wedstrijden
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
a. Brief aan alle zwemclubs dd. 11/03/15: kalendervergadering West-Vlaanderen 2015-2016
b. Mail van ZWEM dd . 05/05/15: betwisting factuur dd. 01/05/15
Diverse briefwisseling
a. Brief aan provinciale sportdienst dd. 10/03/15: overmaken aanvraag publicitaire return West-Vlaanderen Sprint!
b. Brief aan Zwemregio ZU ID, afdeling Zeeland dd. 19/03/15 : vraag voor tussenkomst in onkosten Driekamp 2014
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Omschrijving
Homologatie provinciale records
Nieuwe records in Biil A
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
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1DEEL11- FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (2 maart 2015 te BRUGGE)
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Internationale Driekamp - laattijdige afzegging Afd. ZEELAND
Een overzicht van de gemaakte en niet recupereerbare kosten werd overgemaakt aan de zwemregio ZUID Afd. ZEELAND. Bij
de drie partijen is de bereidheid aanwezig om de wedstrijd verder te organiseren, liefst op een beter tijdstip in het jaar. Danny
heeft 17 april en 1 mei 2016 voorgesteld aan het PB 0-VL en ZEELAND. Van 0-VL ontvingen we 16 april 2016of16/17 januari
2016. We wachten voorlopia noa op het antwoord van ZEELAND.
Kalendervergadering
Op 24/04/15 vond in OOSTROZEBEKE de kalendervergadering plaats. Verslag van de vergadering is terug te vinden op de
website www.zwemfedwvl.be . De boete wegens afwezigheid zal worden doorgerekend aan KORF, IZVen ZWEM.
Ondertussen werd de W-VL wedstrijdkalender aan de VZF overgemaakt en op de website www.zwemfedwvl.be geplaatst.
West-Vlaanderen Sprint!
Op 07/03/15 organiseerde het PB zijn jaarlijkse West-Vlaanderen Sprint! De wedstrijd en alle activiteiten in de marge zijn heel
goed verlopen. We hebben van iedereen heel positieve reacties ontvangen. De voorzitter houdt eraan iedereen nogmaals van
harte te bedanken voor de heel grote inzet die tot het welslagen van dit afscheid van het Olympiabad heeft biiaedragen.
23ste DAS-beurs 2015
De 23ste DAS-beurs 20 15 zal op 25/06/15, 26/06/15 (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 spijtig genoeg niet beschikbaar. Ronny zal
de inrichting en de uitbating van de stand voor zijn rekening nemen. De zwembank en het audiomateriaal werden door Danny
gereserveerd en alles zal door Els worden afgehaald en teruggebracht. Els zal bijkomende medewerkers aanspreken. iedereen
op de stand zal een blauwt-shirt met logo van het PB dragen.
AVVZF
De algemene vergadering van de VZF vond plaats op 28/03/15 in DE PINTE.
Els vertegenwoordigde het PB en brengt verslag uit. Ondertussen werd het verslag van de AV reeds op de website van de VZF
geplaatst en doorgemaild aan alle bestuursleden.
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Omschrijving
Coöptatie VSB Synchro
Met haar mail dd. 16/03/15 vraaat de VZF ons akkoord voor de coöptatie van Mevr. VINDEVOGEL (WIOS) voor het VSB
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Omschrijving
Synchro. Na bevraging bij de bestuursleden kan het PB W-VL akkoord gaan met de door het PB van VLA-BRA voorgestelde
coöptatie. We wensen Mevr. VINDEVOGEL veel succes in haar nieuwe functie.
Laattijdige aanvraag stimulanspremie
Een zwemmer zwom op 22/06/14 een PR op 100 WS en ontving hiervoor het getuigschrift. De ouders van de zwemmer
informeren op 27/03/15 of hun zoon in aanmerking komt voor de stimulanspremie. Cf § 1.c. van de Bijdragen- en kostentabel
moeten alle tussenkomsten binnen de dertig dagen worden aangevraagd . De zwemmer heeft bijgevolg voor het record dat hij
op 22/06/14 zwom, oeen recht meer op een tussenkomst.
Nieuw wedstrijdconcept zwemmen
Met mail dd. 18/05/15 werden alle PB's door de VZF uitgenodigd om deel te nemen aan een toelichting over een voorstel van
wedstrijdconcept voor jeugdzwemmers. Voor ons PB zullen Greet en Danny op 06/06/15 deelnemen aan de vergadering binnen
de VZF. Greet zal na de vergadering de bestuursleden via mail inlichten over de krachtlijnen van dit nieuwe concept.
Verplaatsingskosten interprovinciaal tornooi WP
Dhr. Ward Geysen heeft op 06/04/15 met de W-VL WP-ploeg het interprovinciaal tornooi in CHARLEROI bijgewoond . De
spelers hebben een fantastisch tornooi gespeeld. Het W-VL team klopte ANTWERPEN met 15-1, FFBN-selectie met 2-1,
VLAAMS-BRABANT met 5-1 en het verloor in de poules tegen OOST-VLAANDEREN met 5-3. In de finale namen ze echter
revanche en namen ze tegen datzelfde OOST-VLAANDEREN goud met een 6-8 winst. Ward reed naar Charleroi (310 km) en
vraagt de kilometervergoeding te storten . Aangezien de vraag tot betaling van de verplaatsing naar CHARLEROI niet werd
gesteld en het PB de betrokken trainer niet had gemandateerd, zal de kilometervergoeding van Ward niet worden betaald.
Gesprekken met S&R
Op 28/04/15 heeft Danny een eerste overleg gehad met Leen MOELDERS, centrummanager van S&R Olympia. Dit onderhoud
is er gekomen op vraag van de centrummanager en was heel constructief. Danny licht de bestuurders in over de voorwaarden
van onze toekomstige samenwerking. De wedstrijden die op de wedstrijd kalender werden ingeschreven , werden reeds
vastoeleod. Van zodra oekend, moeten we ook de iuiste datum van de Internationale Driekamp 2016 overmaken.
Desktop
De van de penningmeester gerecupereerde desktop werd door de zoon van Marian hersteld. De computer blijkt heel traag te
zijn. Niemand van de bestuursleden kan in de uitvoering van zijn functie gebruik maken van de desktop. De harde schijf zal
worden gekopieerd op externe schijf en de desktop zal buiten gebruik worden gesteld.
Verkoop polo's met logo PB
Het PB zal zijn polo's met logo (met verlies) te koop aanbieden aan de W-VL officials tegen de democratische prijs van 10,00
Eur. Bestellingen kunnen via mail worden overgemaakt aan materiaalbeheer@zwemfedwvl.be Na betaling op de rekening van
het PB kunnen de bestelde polo's op één van onze wedstrijden (PK, Driekamp, Sprint".) of via een lid van het PB aan de
aanvraoer worden bezorod.
Aanrekening boetes provinciale jaarvergadering (PJ) en kalendervergadering ZWEM
In een mail dd. 05/05/15 uit ZWEM zijn ongenoegen over de aanrekening van een boete als gevolg van afwezigheid op de
kalendervergadering en het niet terugsturen van het bericht van aanwezigheid voor de provinciale jaarvergadering. Alle
bestuursleden werden in het bezit gesteld van de mail van ZWEM . Het bestuur bevestigt dat beide boetes conform de
'Bijdragen- en kostentabel' werden aangerekend . ZWEM zal de boetes bijgevolg moeten betalen . Voor volgend jaar zullen de
aanweziçiheidscriteria op de kalenderverçiaderinçi worden herbekeken.
Voorprogramma's PK 2015
Op 4, 17 en 18 oktober zullen voor de eerste keer onze PK's doorgaan in het nieuwe S&R Olympia. Els overloopt de VP's. De
invulling van de hoofdjury (KP en JF) zal besproken worden met Freddy.
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Goedgekeurde OW-wedstrijden
Op 02/06/15 ontvingen we een brief van VZF VSB OW met de goedgekeurde VP's van de OW-wedstrijden op 08/08 (Oude
Leiearm, MENEN, MZK) en op 16/08 (Damme-Brugge, BZK). De wedstrijd in MENEN werd eerder reeds goedgekeurd als PK
OW Lange Afstand.

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
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06/06/15: Periodiek IPB (kantoren VZF, GENT)
25/06/15, 26/06/15 (AM) en 29/06/15 : DAS-beurs (XPo KORTRIJK)
08/08/15 : PK OW Lange Afstand (MENEN)
16/08/15: OW DAMME-BRUGGE (Damse Vaart, DAMME)
05 en 12/09/15: Vorming en examen kandidaat TAK (TIELT)
05/09/15 : PK OW Korte Afstand (BYK, 1?de Brugse Zwemdoortocht, BRUGGE)
04/10/15 : PK LA (BRUGGE)
17-18/ 10/15: PK (BRUGGE)
27-29/11 /15: Flanders Svnchro Open (KORTRIJK)

Tafelronde
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 17 juni 2015
PLAATS : BRUGGE
Ondertekening door de bestuurders, DIKSMUIDE, 4 juni 2015
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Bijlage A
aan verslag 03/2015

dd.04/06/201S

Homologatie Provinciale Records

(
som vrije slag
lOOm
som

slag

Bouden Camille ZB

som

Antwerpen

Bouden Camille ZB

25 m

Diksmuide

Bouden Camille

som

Brugge

som

Gent

25 m

Ettelbruck(lux)

100m vlinderslag Bouden Camille ZB

11
Guillemyn Lucas KZK

09/05/2015

0.27.51
0.58.99

1
1.04.34

