VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 05/2015
Datum :
Plaats:
Aanwezig :

www.zwemfedwvl.be

Verontschuldigd
Afwezig :
Uitgenodigd:

15 september 2015
TIELT
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, LAMBERTIJN Marian, BARBRY Geert, DE GEETER Johan,
HALSBERGHE Tony, DEWITTE Greet
NIHIL
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw)

DEEL l - VASTE RUBRIEKEN
Serie
1
2
3
4
5

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. 17 juni 2015 te BRUGGE 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.

Actie

Els
Geert
Danny
Geert

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 :
Brief aan VZF dd. 18/06/15 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 17/06/15 te BRUGGE
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
Brief van BYK dd. 27/07/15 : uitnodiging voor de 17de Brugse zwemdoortocht
Diverse briefwisseling
a. Brief van stad Brugge dd. 03/07/15 : betoelaging bijzondere sportactiviteit 2014
b. Mail aan Zwemregio ZUID, afdeling Zeeland dd. 10/07/15 : bevestiging datum Internationale Driekamp 2016
c. Brief aan provincie dd. 07/08/15 : overmaken kosten DAS 2015
d. Mail van West-Vlaanderen - dienst financiën dd. 12/08/15 : vraag tot indiening dossiers voor ondersteuning evenementen 201 6
e. Mail van MOSAN dd. 29/08/15 : vraag tot deelname aan challenge Jules George 400 VS
f. Brief aan gedeputeerde voor sport, diensthoofd provinciale sportdienst, voorzitter provinciale soortraad, schepen voor sport stad BRUGGE,
voorzitter Brugse sportraad, diensthoofd Brugse sportdienst en centrummanager S&R Olympia dd. 02/09/15 : uitnodiging voor PK 17-18
oktober 2015 in S&R Olympia, Doornstraat 110, 8200 BRUGGE

Danny

Omschrijving

Serie
6
7

Actie

Homologatie provinciale records
Zie lijst in bijlage
Website

Johan
Danny
Webmaster

NIHIL
8

Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.

Marian

DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (17 juni 2015 te BRUGGE)
Omschrijving

Serie

Internationale Driekamp 2016
Op 8 juli 2015 nam Danny in KOEWACHT (NED, ZEELAND) deel aan een overleg, georganiseerd door de afdeling ZEELAND
van de zwemkring ZUID. Het PB O-VL was eveneens vertegenwoordigd. Daar werd de datum voor de Internationale Driekamp
2016 vastgelegd op zaterdag 14 mei 2016. De wedstrijd zal doorgaan in S&R Olympia in BRUGGE. Danny licht de aanwezige
bestuursleden in over de andere agendapunten die werden besproken.
23st9DAS-beurs2015
De 23ste DAS-beurs 2015 die op 25/06/15, 26/06/15 (AM) en 29/06/15 doorging in de hallen van KORTRIJK Xpo, is goed
verlopen. Ronny, Els en Danny hebben samen met zwemmers de stand uitgebaat. Het bestuur houdt eraan hen via deze weg
van harte te bedanken voor hun inzet. Geert geeft een financieel overzicht van deze organisatie.
Nieuw wedstrijdconcept zwemmen
Op 06/06/2015 namen Greet en Danny in de gebouwen van de VZF deel aan een vergadering over een voorstel van nieuw
wedstrijdconcept voor jeugdzwemmers. Aansluitend aan onze vergadering van 17/06/2015 in BRUGGE formuleerde Greet het
standpunt van het PB W-VL. Dit zal per brief aan de VZF worden overgemaakt. We ontvingen ondertussen in kopie het
standpunt van PB VLA-BRA en ANTW. Wij stellen voor dit concept in een breder spectrum en 'out of the box' te bespreken
tijdens een brainstorm, waarin trainers, bestuurders, officials, zwemmers, ouders... worden betrokken.
PK LA en PK 2015
Op 4, 17 en 18 oktober zullen voor de eerste keer onze PK's doorgaan in het nieuwe S&R Olympia. De VP's werden aan de
provinciaal gemandateerde overgemaakt en goedgekeurd. Danny heeft op 02/09/15 de uitnodigingen verstuurd naar de
genodigden. Danny en Jan volgden gisteren een vorming in S&R Olympia over de werking van de tijdsregistratie en het
binnenhalen op de computer voor verwerking. Danny en Tony zullen eerstdaags de invulling van de taken van de medewerkers
tijdens de PK's gaan bekijken in S&R Qlympia. Tonny overloopt de verdere taakverdeling.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
X

X

X

ledereen

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

Omschrijving

1

Goedgekeurde OW-wedstrijden
Op 25/06/1 5 ontvingen we een brief van het VSB OW met de goedgekeurde VP's van de OW-wedstrijden op 23/08 (Spuikom
OOSTENDE, ROSC), 05/09 (17de Brugse Zwemdoortocht, BRUGGE, BYK) en op 06/09 (Otegemstraat, ZWEVEGEM, GOLD).
De 17de Brugse Zwemdoortocht werd eerder reeds goedgekeurd als PK OW Korte Afstand.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
X

Serie

Omschrijving
17de Brugse zwemdoortocht
Op 27/07/15 ontvingen we van BYK een uitnodiging voor de 17de Brugse zwemdoortocht die op 05/09/15 doorging in BRUGGE
en die voor dit jaar zou gelden als PK OW Korte Afstand. De wedstrijd werd afgelast wegens sabotage. De OW-wedstrijd in
ZWEVEGEM daags nadien is doorgegaan als PK OW Korte Afstand 2015 ter vervanging.
Overleg W-VL kam p rechters
De W-VL kamprechters organiseerden bij de start van het nieuwe zwemseizoen hun jaarlijks overleg op 12/09/15. Per mail
werd aan alle bestuursleden gevraagd of het PB een deel van de gemaakte kosten ten laste wil nemen. Het PB ging hiermee
akkoord en de penningmeester zal verder coördineren voor de financiële afhandeling.
Ondersteuning evenementen
Op 12/08/15 ontvingen we van de provincie W-VL de vraag om de dossiers in te dienen van de evenementen die we in 2016
wensen te organiseren en waarvoor we een ondersteuning via publicitaire return wensen te vragen. Danny zal voor de
Internationale Driekamp 2016 en voor het B(J)K (onder voorbehoud van gunning) via digitale weg een dossier indienen.
Rode Neuzendag (VTM), 5 december 2015
Els ontving een brief van VTM waarin we werden uitgenodigd op een uiteenzetting in de Medialaan van VTM over een
campagne 'Rode Neuzendag, lachen helpt, 5 december 2015' waarin de problematiek van jongeren die kampen met psychische
problemen uitdrukkelijk aan bod zal komen. Els geeft een kort verslag van de avond en bespreekt de mogelijkheden waarin het
provinciaal bestuur en de West-Vlaamse clubs eventueel kunnen participeren. Het PB beslist om hier niet in mee te gaan, maar
clubs die hierin zijn geïnteresseerd, kunnen meer informatie verkrijgen op de website www.rodeneuzendag.be
Challenge Jules Georges 2016
Met mail dd. 29/08/15 nodigt MOSAN W-VL uit om selectiewedstrijden 400 VS te organiseren met als doel de geselecteerde
zwemmers samen te brengen op een nationale finale op 06/03/16 in SERAING. Danny zal MOSAN inlichten dat W-VL niet aan
deze nationale finale wenst deel te nemen en dus ook geen selectiewedstrijden op provinciaal zal organiseren.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
X

X

Danny
Geert

X

X

DEEL IV- AGENDA & TAFELRONDE
Serie

1

Omschrijving
04/10/15: PK LA (BRUGGE)
17-18/10/15: PK (BRUGGE)
27-29/11/15 : Flanders Synchro Open (KORTRIJK)
14/05/16 : Internationale Driekamp 2016 (BRUGGE)

Tafelronde
a. Lieven DORNEZ (ZTZ) heeft zich kandidaat gesteld voor een vacante functie in de RvB VZF (Greet);
b. Maaltijd bestuursleden PB ten laste van de VZF (waar, wanneer) - Greet maakt Doodle;
3
De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 12 november 2015
UUR : 20.00 uur
PLAATS : IEPER
Ondertekening door de bestuurders, TIELT, 15 september 2015
2

Actie
Afgesloten
Op te volgen
ledereen
ledereen
Geert, Danny
ledereen

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Marian LAMBERTIJN
Mater aalbeheerder

ITERSPROT
' Ondervoo/zitter-secretaris

Tony HALSBERGHE
Sportcoördinator/

Geert BARBRY
Penningmeester

Bijlage A
aan verslag 05/2015

dd.15/09/2015

Homologatie Provinciale Records
Dames
13 en 14-jarigen (Miniemen)
200m vrije slag

Bouden Camille ZB

25 m Tielt

24/05/2015

2.04.50

200m rugslag

Bouden Camille ZB

25 m Tielt

24/05/2015

2.17.15

200m wisselslag

Bouden Camille ZB

25 m Tielt

24/05/2015

2.21.03

50m vrije slag

Bouden Camille ZB

25 m

Menen

28/06/2015

0.27.10

lOOm wisselslag

Bouden Camille ZB

25 m

Menen

28/06/2015

1.06.11

