VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 06/2015
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Datum :
Plaats:
Aanwezig :
Verontschuldigd :
Afwezig :
Uitgenodigd :

05 november 2015
IEPER
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, LAMBERTIJN Marian, DE GEETER Johan, DEWITTE Greet
HALSBERGHE Tony, BARBRY Geert
NIHIL
DORNEZ Lieven (RvB VZF), BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw)

DEEL l - VASTE RUBRIEKEN
Serie

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB welkom en opent de vergadering om 19.30 uur.
Ze heet Lieven DORNEZ welkom als nieuw lid van de RvB van de VZF. Lieven stelt zich kort even voor.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 15 september 2015 te TIELT werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan VZF.
Financieel verslag
Wegens verontschuldiging van de penningmeester geeft Danny als volmachthouder op de rekening een summier overzicht van de belangrijkste
inkomsten en uitgaven van de afgelopen 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. 18/09/15 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 15/09/15 te TIELT
b. Mail van PB A'PEN dd. 13/10/15 : uitnodiging voor het Interprovinciaal Beraad (IPB) 2016
c. Mail van VZF dd. 09/10/15 : bespreking overname boekhouding
d. Mail aan Torn Callewaert en Lieven Dornez. leden v/d RvB VZF dd. 18/10/15 : bedanking voor aanwezigheid en uitreiking medailles op PK's
e. Mail aan PB A'PEN dd. 20/10/15 : bevestiging deelname aan IPB
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 van BYK dd. 15/09/15 : vraag voor ondersteuning Brugse zwemdoortocht
b. Brief van OK dd. 05/10/15 : vraag voor beschermheerschap 24th Flanders Synchro Open
c. Mail aan alle clubs die deelnamen aan PK dd. 20/10/15 : foto's van verloren voorwerpen en ongenoegen over de staat waarin de
groepskabines werden achtergelaten na de wedstrijd
Diverse briefwisseling
a. Mail van Sportdienst provincie W-VL dd. 07/10/15 : kandidaturen West-Vlaamse sportprijzen 2015
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Omschrijving
b. Mail van schepen van sport stad Brugge dd. 12/10/15 : bevestiging aanwezigheid PK's
c. Mail van qedeputeerde voor soort provincie West-Vlaanderen dd. 14/10/15 : bevestiqino aanweziqheid PK's
d. Mail aan Arena verzekeringen dd. 14/10/15 : afsluiten verzekerinqspolis medewerkers PK niet-leden VZF
e. Mail aan gedeputeerde voor sport provincie West-Vlaanderen en aan de schepen van sport stad Bruqqe dd. 18/10/15 : bedankinq voor
aanwezigheid en uitreiking medailles op PK's
f. Brief van provincie West-Vlaanderen, dienst Financiën dd. 22/10/15 : bestelbon tussenkomst PK's 2015
q. Brief aan provincie West-Vlaanderen, dienst Financiën dd. 23/10/15 : overmaken factuur tussenkomst PK's 2015
Homologatie provinciale records
Zie lijst in bijlage
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
Voor de PK's 2016 volstaat de aankoop van 40 gouden medailles en 100 linten (geel/blauw).
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DEEL il - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (15 september 2015 te TIELT)
Serie

Omschrijving
PK LA en PK 2015
Op 4,17 en 18 oktober 2015 vonden voor de eerste keer onze PK's plaats in het nieuwe S&R Olympia.
Feedback
Voor de PK LA werd een uitgebreide feedback opgesteld en besproken met de centrummanager van S&R. Een aantal
verbeterpunten werden al meegenomen naar de PK's die twee weken later plaatsvonden.
Algemene feedback voor de volledige PK's 2016
a. Het nieuwe S&R Olympia is een prachtig bad met alle mogelijke faciliteiten.
b. De provincie W-VL heeft voor de PK's van 17 en 18/10/15 een aantal kostenrubrieken voor haar rekening genomen;
c. Voor PK LA zal in de toekomst geen AEI worden voorzien. Voor West-Vlaanderen Sprint zal slechts aan één kant AEI
worden voorzien. Voor de Internationale Driekamp zal gezocht worden naar een ander bad (6 banen volstaan);
d. Er was bij de clubs algehele tevredenheid over de wedstrijd;
e. De groepskabines werden in vuile toestand achtergelaten. De clubs werden hierop reeds aangesproken;
f. We voorzien in de toekomst aparte omkleedkabines voor de dames, zodat ze zich niet hoeven om te kleden in de toiletten;
Ondersteuning evenementen
Danny heeft voor de Internationale Driekamp 2016 en voor het BK KB (onder voorbehoud van gunning) de aanvragen ingediend
voor aankoop publicitaire return bij de provincie West-Vlaanderen en de aanvragen voor financiële ondersteuning bij de stad
Brugge. Voor het BK werd aan de stad Brugge gevraagd om de wedstrijd te erkennen als een ondersteund evenement,
waardoor het gebruik van materiaal (nadars, stoelen, tafels, vlaggen...) indien aanvaard, gratis is.
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DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
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17de Brugse zwemdoortocht
Op 15/09/15 ontvingen we van BYK een mail waarin wordt gevraagd dat ondanks de afgelasting van de 17de Brugse
zwemdoortocht door sabotage het PB alsnog de voorziene ondersteuning zou uitbetalen. Ze vragen ook om volgend jaar hun
wedstrijd opnieuw te laten gelden als het PK OW Korte Afstand. Het PB beslist uitzonderlijk 100,00 Eur ondersteuning te geven
en is akkoord om volgend jaar het PK OW Korte Afstand aan BYK te gunnen.
Provinciale jaarvergadering 2016
De provinciale jaarvergadering (PJ16) zal doorgaan op 12/03/2015 in BRUGGE.
Timing : 09.00 uur onthaal en registratie, 09.30 uur begin vergadering
Voor 2016 zijn de volgende plaatsen (her)verkiesbaar:
Ronny Buggenhout (ZB), VSB zwemmen, actueel voorzitter
Koen Desruelle (TZT), VSB masters, actueel gecoöpteerd bestuurslid
Robert Vanhecke (BZK), VSB WP, actueel bestuurslid
Mike Sarrazijn (ROSC), VSB WP, actueel gecoöpteerd bestuurslid
Danny Uyttersprot (COAST), PB W-VL, actueel ondervoorzitter-secretaris
Greet Dewitte (ZTZ), PB W-VL, actueel sportsecretaris
Geert Barbry (TZT), PB W-VL, actueel penningmeester
Johan De Geeter (ISWIM), PB W-VL, actueel gecoöpteerd bestuurslid verantwoordelijk voor de homologaties
Danny zal de clubs uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering, de dagorde overmaken en de verkiezing organiseren voor
de leden van de VSB's en van het PB W-VL. Voor de mandaten binnen de RvB moet de club haar kandida(a)t(en) rechtstreeks
voordragen aan de secretaris-generaal van de VZF. Deze verkiezing zal door de VZF worden georganiseerd tijdens haar
Algemene Vergadering (AV) op 19/03/16 in ANTWERPEN.
Prijzen Interclub Henri Lecluyse
De bestuursleden bespreken welke naturaprijzen dit jaar zullen worden voorzien.
Wijziging datum 7de dag IC Lecluyse
De 7de dag IC Lecluyse die op 27/09/15 voorzien was in TORHOUT moest wegens overmacht (technisch defect zwembad) op de
dag zelf worden afgelast. Op vraag van TZT werd de wedstrijd na goedkeuring door de provinciale bestuursleden verplaatst
naar 11/10/15. De provinciaal gemandateerde paste het VP van de wedstrijd in die zin aan. Op 14/10/15 ontvingen we een mail
van TZT over de afgelasting van deze wedstrijd. TZT vraagt of er een uitzonderlijke ondersteuning kan worden voorzien, maar
het PB wenst hier niet op in te gaan. De tussenkomst voor de organisatie voor de wedstrijd op 11/10/15 wordt uiteraard wel
toegekend.
Reglement IC Henri Lecluyse 2016
Voor alle wedstrijden zullen opnieuw zwemmers met een A-tijd worden toegelaten.
Het prijzengeld voor de clubs zal worden verdubbeld.
Overdracht boekhouding naar VZF
Met mail dd. 09/10/15 wordt het PB W-VL op woensdag 25/11/15 om 18.00 uur uitgenodigd in de kantoren van de VZF. Op de
agenda : overbrenging van de boekhouding naar de VZF in 2016. Geert en Danny zullen aan deze vergadering deelnemen.
24th Flanders Synchro Open
Op 05/10/15 ontvingen we een mail van Dhr. De Geest. Van 27-29//11/15 organiseert OK de 24th Flanders Synchro Open.
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Omschrijving
Deze internationale ontmoeting kunstzwemmen voor beloftevolle jongeren vindt dit jaar plaats in Kortrijk. Guy vraagt of het PB
dit evenement ook dit jaar wil ondersteunen door een schaal te schenken voor de beloftevolle jongeren. OK mag de schaal
aankopen en de factuur overmaken aan de penningmeester.
West-Vlaamse sportprijzen 2015
Op 07/10/15 ontvingen we een mail van de sportdienst van de provincie W-VL met de vraag onze kandidaturen in te dienen voor
de West-Vlaamse sportprijzen 2015. De mail werd doorgestuurd naar alle clubs van alle disciplines met de vraag hun eventuele
dossiers rechtsreeks in te dienen.
Internationale Driekamp 2016
De Internationale Driekamp zal in tegenstelling tot eerdere berichten niet doorgaan in S&R Olympia in BRUGGE. De
bestuursleden zullen een andere optie bekijken. Het PB wil via deze weg ook al een oproep lanceren naar alle W-VL officials,
omdat de organiserende provincie moet instaan voor de invulling van de volledige jury. Kandidaten kunnen hun naam opgeven
bij Greet via sportsecretaris@zwemfedwvl.be
Etentje VZF 2015
Het jaarlijks etentje aangeboden door de VZF, zal dit jaar doorgaan op 26 december 2015 rond 20.15 uur in restaurant Brasserie
't Veld in MEULEBEKE. Geert zal achteraf de rekening overmaken aan de VZF.
Nieuwe bestuurder ICT/communicatie VZF
De RvB van de VZF heeft tijdens de laatste zitting beslist om de West-Vlaming Lieven DORNEZ (ZTZ) te coöpteren als nieuwe
bestuurder ICT/communicatie. Wij feliciteren Lieven van harte en wensen hem veel succes in zijn nieuwe bestuursfunctie binnen
de VZF.
Opleiding kandidaat-officials en examens TAK 2016
In 2016 zullen de vormingen TAK opnieuw worden georganiseerd in TIELT en in DIKSMUIDE.
Zaterdag 5 en 19/03/2016 (JOC, TIELT)
Vrijdagavond 9 en 23 september 2016 (De Kupe, DIKSMUIDE)
De brief met alle details zal begin december aan alle clubs worden overgemaakt.
Interprovinciaal Beraad 2015
We ontvingen op 13/10/15 een uitnodiging voor deelname aan het Interprovinciaal Beraad (IPB) dat op 28/11/15 door het PB
A'PEN zal worden georganiseerd in WOMMELGEM. Els en Danny zullen aan dit beraad deelnemen.
W-VL zal vragen de brevetten l SB op de dagorde te plaatsen.
AV 2016 VZF
De Algemene Vergadering van de VZF zal dit jaar doorgaan op 19/03/16 in ANTWERPEN. Els en Danny zullen vanuit het PB
hieraan deelnemen. Details van de vergadering en dagorde volgen later.
10 de daglCH. Lecluyse
Het VP voor de 10de dag werd onlangs verspreid. KZK vraagt of zwemmers met een A-tijd mogen deelnemen aan de lange
afstandwedstrijden die zijn voorzien. Deze vraag werd eerder dit jaar reeds behandeld tijdens de kalendervergadering. Het
reglement IC Lecluyse 2016 zal worden aangepast, maar de uitbreiding is ook al van toepassing voor de 10de dag van de IC
Lecluyse van dit jaar.
Prijzen IC Lecluyse voor IKZ
IKZ heeft vastgesteld dat de prijzen voor de IC Henri Lecluyse van 2014 zijn verloren gegaan. Daardoor heeft geen enkele
zwemmer zijn prijs in natura gekregen. IKZ erkent zijn fout, maar wil dit rechtzetten naar de zwemmers die een prijs hadden
gewonnen. IKZ vraagt of ze de naturaprijzen kunnen aankopen bij het PB. De materiaalbeheerder heeft de stock gecheckt en
de gevraagde items zijn voldoende in voorraad. Het PB zal uitzonderlijk de verloren items verkopen aan aankoopprijs, zodat de
zwemmers van IKZ alsnog hun prijs zouden kunnen ontvangen.
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Brevetten ISB (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid)
Vlaanderen heeft regionale autonome bevoegdheden inzake onderwijs, sport, cultuur... en in dit kader heeft de VZF eenzijdig het
initiatief genomen om in zee te gaan met ISB voor wat de aanmaak en de verdeling van zwemdiploma's betreft. Noch de KBZB,
noch de PB's werden hierover vooraf ingelicht, laat staan geconsulteerd. Het PB W-VL betreurt deze beslissing, omdat de
provincies via de verkoop van de brevetten van de KBZB een kleine vergoeding binnenhaalden die in het voordeel van de clubs
werd besteed. Graag hadden we van de VZF vernomen of de PB's naar analogie met de brevetten van de KBZB een deel van
de winst zullen ontvangen.

X

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
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25/11/15 : Vergadering over de boekhouding 2016 in de kantoren van de VZF (GENT)
27-29/11/15 : Flanders Synchro Open (KORTRIJK)
28/11/15 : IPB (WOMMELGEM)
12/03/16 : Provinciale Jaarvergadering 2016, West-Vlaanderen Sprint (BRUGGE)
02/03/16 : Uitreiking West-Vlaamse Sportprijzen 2015 (Plopsaland, DE PANNE)
19/03/16 : AV VZF (ANTWERPEN)
14/05/16 : Internationale Driekamp 2016

Tafelronde
a. Danny zal nieuwe usb aankopen en domino usb-stekker;
b. Els zal een nieuwe antivirus kopen voor de laptop van het bestuur;
3
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 7 januari 2015
UUR: 19.00 uur
PLAATS : OOSTROZEBEKE
Ondertekening door de bestuurders, TIELT, 05 november 2015

2

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

Danny U/TTERSPROT
Ondervoqrzitter-secretaris

Johan tyE GEETER
Jlögaties

Bijlage A
aan verslag 06/2015

dd. 05/11/2015

Homologatie Provinciale Records
Dames
13 en 14-jarigen (Miniemen)
03/10/2015

17.27.40

25 m Tielt

25/10/2015

4.19.64

25 m Tielt

25/10/2015

4.50.72

1500m vrije slag

Bouden Camille ZB

50 m

400m vrije slag

Bouden Camille ZB

400m wisselslag

Bouden Camille ZB

Brugge

Heren
13 en 14-jarigen (Miniemen)
50m rugslag

Guillemyn Lucas KZK

25m

Gent

25/10/2015

31.39

200m rugslag

Guillemyn Lucas KZK 25m

Gent

25/10/2015

2.22.80

