VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 04/2015
Datum :
Plaats:
Aanwezig:

www .zwemfed wvl. be
1

17juni2015
BRUGGE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, LAMBERTIJN Marian, BARBRY Geert, DE GEETER Johan ,
HALSBERGHE Tony, DEWITTE Greet
NIHIL
NIHIL
BUGGENHOUT Ronn

DEEL 1- VASTE RUBRIEKEN
Serie
1

2
3
4
5

6
7

8

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB welkom en opent de vergadering om 21.15 uur.
De dagindeling voor vandaag ziet er als volgt uit:
19.00 uur: lichte maaltijd met de provinciale bestuursleden, Ronny Buggenhout en Leen Loenders (centrummanager) in Rest-Eau-Café (cafetaria
van het nieuwe zwembad)
20.45 uur : rondgang in het zwembad met het oog op de organisatie van onze PK's en andere wedstrijden
21.15 uur : vergadering provinciaal bestuur in de Brigitte Becue vergaderzaal
22.00 uur : einde van de vergadering
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 4 juni 2015 te DIKSMUIDE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overoemaakt aan VZF.
Financieel verslag
De penningmeester geeft toelichting aan de aanwezioe bestuursleden over de inkomsten en uitçiaven van de afçielopen 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. 06/06/15 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 04/06/15 te DIKSMUIDE
b. Mail van VZF dd. 09/06/15 : verkoop officialpolo's met logo PB W-VL
c. Mail van VZF dd. 09/06/15 : gebruik clubadressen voor overmaken van briefwisseling
Homologatie provinciale records
NIHIL
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.

Actie

Els

Geert
Danny
Geert

Danny

Johan
Danny
Webmaster
Marian

1

DEEL Il - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (4 juni 2015 te DIKSMUIDE)
Serie

1

2

3

4

5

1

Omschrijving
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 2016 of 16/17 januari
2016. ZEELAND heeft een doodle gestuurd om samen te komen om een definitieve datum vast te leaaen.
23518 DAS-beurs 2015
De 23518 DAS-beurs 2015 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 draaen.
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 namen Greet en Danny op 06/06/15 deel aan de vergadering binnen de
VZF. Greet informeert de aanwezige bestuursleden over de krachtlijnen van dit nieuwe concept. Het PB zal tegen de gestelde
deadline zijn standpunt per brief overmaken aan de VZF.
Verkoop polo's met logo PB
Op 09/06/2015 ontvingen we een mail van de VZF waarin het PB W-VL wordt terechtgewezen, omdat het officialpolo's verkoopt
met het PB-loao. Het PB heeft via mail hierop ziin standpunt aan de VZF overaemaakt.
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 en
doet de invulling van de hoofdjury (JF en SF). De VP's zullen aan de provinciaal gemandateerde worden overgemaakt voor
aoedkeurina. De taakverdelina voor de PK's zal op onze volaende vergadering gebeuren.

Actie
Op te volgen
Afgesloten

x

Ronny
Els
Danny

x

x
x

DEEL 111 - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

Omschrijving

1

Vraag BZK aan VZF
Op 09/06/2015 ontvingen we een mail van de VZF betreffende een opmerking van BZK aangaande het gebruik van post- en
mailadressen. Het PB heeft via mail hierop zijn standpunt aan de VZF overgemaakt.

Actie
Op te volgen
Afgesloten

x

1

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Actie
Op te volgen
Afgesloten
Dannv, Els
Iedereen
Iedereen
Danny, Geert
iedereen
Iedereen
Iedereen
Geert, Danny

Omschrijving

Serie

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, 17de Bruose Zwemdoortocht, BRUGGE)
04/10/15 : PK LA (BRUGGE)
17-18/10/15 : PK (BRUGGE)
27-29/11/15 : Flanders Synchro Open (KORTRIJK)

1

Tafelronde
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 15 september 2015
PLAATS: TIELT
Ondertekening door de bestuurders, BRUGGE, 17 juni 2015
2

Els ALLEGAERT
Voorzitter

~
Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder
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