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VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 02/2016
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Verontschuldigd :
www.zwemfedwvl.be

Afwezig :
Uitgenodigd :

23 februari 2016
WAREGEM
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Dannv, LAMBERTIJN Marian, DE GEETER Johan, DEWITTE Greet,
HALSBERGHE Tony, BARBRY Geert
NIHIL
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw)

DEEL 1 - VASTE RUBRIEKEN
Serie
1
2
3

4

5

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB en de genodigde welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 7 januari 2016 te OOSTROZEBEKE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan de
VZF.
Financieel verslag
Geert geeft een overzicht van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de afgelopen periode.
Hij overloopt de boekhouding van het voorbije jaar zoals die werd goedgekeurd door de rekeningnazichters en zoals ze aan de clubs zal worden
voorgesteld tijdens de provinciale jaarvergadering.
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, tel<sfoongesprekken tussen KBZB, VZF en provinciale besturen enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds
werden apart vermeld en besf )roken :
a. Brief aan VZF dd. 08/01/1 6_ : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 07/01/16 te OOSTROZEBEKE
d. Mail aan VZF dd. 05/02/1 i5 : standpunt PB W-VL m. b. t. nieuw wedstrijdconcept
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
Mail aan alle competitie- en/of PACO-clubs dd. 14/02/16 : uitnodiging kalendervergaderinq TIELT
Diverse briefwisseling
a. Brief aan gedeputeerde voor sport provincie West-Vlaanderen, voorzitter van de provinciale sportraad, diensthoofd provinciale sportdienst,
schepen van sport stad Brugge, voorzitter van de sportraad van de stad BRUGGE, diensthoofd van de sportdienst van de stad BRUGGE en
aan de centrummanager S&R Olympia dd. 10/01/16: uitnodiging voor West-Vlaanderen Sprint op 12 maart 2016 in S&R Olympia
b. Mail van Dhr. Hans Martens, voorzitter van de sportdienst van de stad Brugge dd. 23/01/16: bevestiging aanwezigheid op West-Vlaanderen
Sprint!

Danny

Serie

6
7
8

Omschrijving
c. Mail van sportdienst West-Vlaanderen dd. 31/01/16: uitnodiging tot indienen van subsidiedossiers tweede semester 2016
d. Mail van Dhr. Frank Goes, kabinetsmedewerker van de gedeputeerde voor sport dd. 02/02/16: verontschuldiqinq voor West-Vlaanderen Sprint!
e. Mail van Dhr. Bart Lebon, centrummanaqer S&R-Olvmpia dd. 04/02/16 : bevestiging aanwezigheid op West-Vlaanderen Sprint!
f. Mail van Mevr. de schepen van sport stad Brugge dd. 22/02/16 : bevestiging aanwezigheid op West-Vlaanderen Sprint!
Homologatie provinciale records
Zie lijst in bijlage
Website
Jan werkt aan een nieuwe website. Via deze website zal men ook alle informatie betreffende het BK KB 2016 terugvinden.
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.

Actie

Johan
Danny
Webmaster
Marian

DEEL H - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (7 januari 2016 in OOSTROZEBEKE)
Serie

Omschrijving

1

Provinciale jaarvergadering 2016
De provinciale jaarvergadering (PJ16) zal doorgaan op 12/03/2015 in BRUGGE. Danny overloopt de powerpoint en geeft een
overzicht van de clubs die niet tijdig hun bericht van aanwezigheid hebben overgemaakt. We ontvingen geen nieuwe
kandidaturen voor de resp. VSB's en voor het PB W-VL Er zal enkel een stemming worden georganiseerd voor het VSB WP,
omdat het effectief lid en het gecoöpteerd lid beide hun kandidatuur behouden.
AV2016VZF

2

3

4

5

6

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 werden verspreid aan alle bestuursleden.
Internationale Driekamp 2016
De Internationale Driekamp zal doorgaan in het stedelijk zwembad van IEPER op 14/05/16. Johan en Danny hebben
samengezeten met de leperse sportdienst. Johan geeft hierover en kort verslag. Danny zal eerstdaags de delegaties uitnodigen
en het wedstrijdreglement met inschrijvingsmodaliteiten overmaken. De taakverdeling zal door Tony op de volgende vergadering
worden besproken.
Brevetten ISB (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid)
Dit punt werd ook op de dagorde geplaatst van het IPB dat op 28/1 1/15 doorging in WOMMELGEM. Het PB A'PEN zal in naam
van alle PB's hierover verduidelijking vragen aan de VZF. Tot dusver hebben we van de VZF geen antwoord gekregen op de
vraag die via het vorige verslag werd gesteld.
BK KB 201 6
Danny werd aangesteld als directeur van het organisatiecomité en algemeen verantwoordelijke van de BK KB 2016. Hij
rapporteert de belangrijkste vorderingen aan de leden van het PB W-VL. Hij houdt eveneens het bestuur van COAST op de
hoogte. Op 12/03/2016 zal een eerste 'decision brief worden georganiseerd waarop COAST zal worden uitgenodigd.
Nieuw wedstrijdconcept zwemmen
Op 06/01/16 namen Greet en Danny in de kantoren van de VZF deel aan een tweede vergadering over het nieuwe
wedstrijdconcept. Greet heeft op 05/02/16 het standpunt van het PB W-VL aan de VZF overgemaakt en zal a. d. h. v. een
powerpoint de clubs informeren tijdens de PJ op 12/03/16 in BRUGGE.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Danny

Els
Danny

ledereen

X

Danny

X

Serie

Omschrijving
DAS-beurs 2016
Op 27, 28 en 29 juni 2016 neemt het PB deel aan de 24ste (en laatste) DAS-beurs in de hallen van KORTRIJK Xpo. De
technische fiche voor deelname werd overgemaakt aan de provinciale sportdienst. Els, Danny en Ronny zullen de stand van het
zwemmen bemannen gedurende de drie dagen.
'_
'
'
Kalendervergadering 2016
De kalendervergadering voor de wedstrijden in de periode september 2016 - augustus 2017 vindt plaats op vrijdagavond
15/04/16 in de vergaderzaal van Sporthal De Ponte, Sportlaan 3, 8700 TIELT. De clubs die PACO- en/of competitiewedstrijden
organiseren en/of competitiezwemmers hebben, ontvingen ondertussen een uitnodiging. Hun inputs worden uiterlijk op 6 april
2016 verwacht bij sportsecretaris@zwemfedwvl.be, in CC secretaris@zwemfedwvl.be. Aan de clubs die afwezig zijn op de
kalendervergadering zal de voorziene boete worden opgelegd.
West-Vlaanderen Sprint
Danny heeft de VIP's uitgenodigd (deputé, schepen, stedelijke/provinciale sportraad, diensthoofd stedelijke/provinciale
sportdienst). De voorzitter van de Brugse sportraad, de nieuwe centrummanager van S&R-Olympia en de schepen van sport
hebben hun aanwezigheid reeds bevestigd. De deputé voor sport verontschuldigt zich. De taakverdeling wordt overlopen door
Tony. Danny zal bij Arena de verzekering afsluiten voor de medewerkers die niet bij de VZF zijn aangesloten.

Actie
Afgesloten
Op te volgen
Danny
Els
Ronny

Danny
Greet

X

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie
1
2

3

4

Omschrijving
Bijscholing
Greet zal verder coördineren met Kim Van Malderen voor een uiteenzetting over lenigheid in de zwemsport.
Nieuwe centrummanager S&R-Olympia
We werden ervan ingelicht dat Mevr. Leen Loenders met onmiddellijke ingang als centrummanager S&R-Olympia vervangen
werd door Dhr. Bart Lebon. Danny heeft reeds met Bart kennis gemaakt en de werking van het PB en van de federatie
toegelicht. We hopen in de toekomst met Bart op een even constructieve manier te kunnen samenwerken.
Subsidiedossiers tweede semester 2016
We ontvingen op 31/01/16 een mail van de sportdienst West-Vlaanderen waarin we als geregistreerde vereniging werden
uitgenodigd onze subsidieaanvragen voor activiteiten in het tweede semester 2016 in te dienen. Danny diende een dossier
publicitaire return in voor de Internationale Driekamp (IEPER) en voor de PK (BRUGGE).
Vraag GOLD voor PJ2016
GOLD vraagt of het mogelijk is om de aanvraag van haaien en provinciale records te automatiseren via het PB, zodat dit niet
meer dient aangevraagd te worden door de afgevaardigde op de wedstrijd. Dit gebeurt reeds in verschillende andere provincies.
De bestuursleden bespreken de voor- en nadelen en zullen op de PJ hun standpunt kenbaar maken.

Actie
Op te volgen Afgesloten
Greet
X

X

X

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

Omschrijving

02/03/16 : Uitreiking West-Vlaamse Sportprijzen 2015 (Plopsaland, DE PANNE)
12/03/16 : Provinciale Jaarvergadering 2016, Huldiging W-VL officials, West-Vlaanderen Sprint (BRUGGE)
19/03/16 : AV VZF (ANTWERPEN)
15/04/16 : Kalendervergadering (TIELT)
14/05/16 : internationale Driekamp 2016 (IEPER)
04/06/16 : Tussentijds IPB (A'PEN)
1
27, 28 en 29/06/16 : DAS-beurs (XPo KORTRIJK)
02/10/16: PK LA (IEPER)
15-16/10/16: PK (BRUGGE)
12-13/11/16 : BK KB (BRUGGE)
25-27/11/16 : 25thFlanders Synchro Open (ZWEVEGEM)
Tafelronde
2
1 . Danny zal kijken voor een aankoop scan/printer/copier en lamineerapparaat voor het secretariaat.
2. Geert bespreekt brief lactaat KZK - het PB blijft bij een tussenkomst van 5 Eur per zwemmer, max. 2x per jaar.
De vergadering wordt gesloten om 22.45 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 12/03/2016
UUR : 14.00 uur
PLAATS : BRUGGE
Ondertekening door de bestuurders, WAREGEM, 23 februari 2016

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

TERSPR
Ondervoo itter-secretaris

TojiyJHMSBERfiHE
Spórtcoördinarbr

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Danny
Danny
Els, Danny
Greet, Danny
ledereen
Els, Danny
Danny, Els
ledereen
ledereen
Danny
ledereen

Geert BARBRY
Penningmeester

han DE GAETER
Homolaaaties

Bijlage A
aan verslag 02/2016

dd. 23/02/2016

Homologatie Provinciale Records
Dames
11 en 12-jarigen (Benjamins)(post factum)
lOOm vrije slag

Van Brabandt Zita RYSC

25mNijlen

22/11/2015

1.02.00

50m

Antwerpen

23/01/2016

2.20.50

25m

Tielt

10/01/2016

17.13.50

15 en 16-jarigen (Kadetten)
200m rugslag

Bouden Camille ZB

18+ (Senioren)
1500m vrije slag

Heren
NIHIL

Mattens Edith KZK

