VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 03/2016
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

www.zwemfed wvl. be

12 maart 2016
BRUGGE
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, LAMBERTIJN Marian, DE GEETER Johan, DEWITTE Greet,
BARBRY Geert
HALSBERGHE Tony
NIHIL
BUGGENHOUT Ronn VSB Zw , Alain GHIJSELBRECHT COAST , Jan BARTHOLOMEUS COAST

! DEEL 1- VASTE RUBRIEKEN
Serie

Omschrijving

1

Verwelkoming door de voorzitter

2
3

Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag

4
5

De voorzitter heet de leden van het PB en de qenodiqde welkom en opent de verqaderinq om 13.30 uur.

Het verslag van de vergadering dd. 23 februari 2016 te WAREGEM werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan de
VZF.

Financieel verslag

Geert qeeft een overzicht van de belanqriikste inkomsten en uitqaven van de afqelopen periode.

Actie
Els
Geert
Danny
Geert

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 :
1. Brief aan VZF dd. 25/02/16 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 23/02/16 te WAREGEM
2. Mail van PB 0-VL dd. 06/03/16: voorstel datum Internationale Driekamp 2017

Danny

De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
NIHIL
Diverse briefwisseling
NIHIL

6

Homologatie provinciale records

7

Website

8

Opvolging patrimonium

NIHIL

Jan werkt aan een update van de website. Via deze website zal men ook alle informatie betreffende het BK KB 2016 teruqvinden.
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid·van het patrimonium in haar bezit.

Johan
Danny
Webmaster
Marian

1 DEEL Il-FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERINGEN (23 februari 2016 in WAREGEM)
Serie
1
2

3

4

5

6

7
8

Omschrijving
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. Els zal op volgende vergadering beknopt verslag uitbrengen.
Internationale Driekamp 2016
De Internationale Driekamp zal doorgaan in het stedelijk zwembad van IEPER op 14/05/16. Danny zal eerstdaags de delegaties
uitnodigen en het wedstrijdreglement met inschrijvingsmodaliteiten overmaken.
Brevetten ISB (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid)
Dit punt werd ook op de dagorde geplaatst van het IPB dat op 28/11/15 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 2016
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. Een delegatie van COAST neemt deel aan de
besprekingen van dit agendapunt.
DAS-beurs 2016
Op 27, 28 en 29 juni 2016 neemt het PB deel aan de 24 ste (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
Door de afschaffing van het nieuw wedstrijdconcept zal de kalendervergadering voor de wedstrijden in de periode september
2016 - augustus 2017 worden verplaatst naar vrijdagavond 29/04/16. De locatie waar dit zal doorgaan, wordt later meegedeeld.
In dezelfde mailing zullen de data voor de IC Lecluyse worden gecommuniceerd.
De clubs die PACO- en/of
competitiewedstrijden organiseren en/of competitiezwemmers hebben, zullen een nieuwe uitnodiging ontvangen. De inputs
worden uiterlijk op 20 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
Deze namiddag vindt onze West-Vlaanderen Sprint! Plaats in S&R Olympia. Danny heeft bij Arena de verzekering afgesloten
voor de medewerkers die niet bij de VZF zijn aangesloten. Feedback zal op onze volgende vergadering worden geformuleerd.
Bijscholing
Greet zal verder coördineren met Kim Van Malderen voor een uiteenzetting over lenigheid in de zwemsport.

1 DEEL 111Serie
1

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Els
Danny
Iedereen

X

Danny
Danny
Els
Ronny

Danny
Greet

X
Greet

NIEUWE AGENDAPUNTEN
Omschrijving

Provinciale jaarvergadering 2016 - invulling functies PB
Deze morgen vond de provinciale jaarvergadering (PJ16) plaats in BRUGGE (zie apart verslag).

Actie
Op te volgen
Afgesloten
X

Serie

2
3
4

5

Omschrijving
De volgende clubs waren afwezig en zullen de voorziene kost moeten betalen : DMI, OK, ROSC, WPCN
De volgende clubs stuurden hun bericht van aanwezigheid niet tijdig en/of niet conform terug en zullen de voorziene kost moeten
betalen: BOAS, LRZ, ZB, ZTB
De volgende verkozenen werden voorgedragen aan de VZF
a. VSB Waterpolo: Robert VAN HECKE (BZK)
b. VSB masters: Koen DESRUELLE (TZT)
C.
VSB zwemmen: Ronny BUGGENHOUT (ZB)
d. PB West-Vlaanderen: Danny UYTTERSPROT (COAST), Greet DEWITIE (ZTZ), Geert BARBRY (TZT) en Johan DE
GEETER (ISWIM).
Binnen het PB werd ervoor gekozen de invulling van de functies niet te wijzigen.
Het verslag van de provinciale jaarvergadering werd per mail overgemaakt aan alle clubs en werd eveneens op de website
çieplaatst.
Toewijzing Vlaams Zomercriterium 2017
De data voor het Vlaams Zomercriterium 2017 in een organisatie van West-Vlaanderen werden vastgelegd op 14, 15 en 16 juli
2017. De leden bespreken al enkele uitvoeringsmodaliteiten.
Aan koop printer/scanner/copier
Er werd op 05/03/16 voor de werking van het secretariaat een printer/scanner/copier aangekocht in Media Markt. Dit toestel zal
worden toeçievoeçid aan het patrimonium.
Internationale Driekamp 2017
PB 0-VL stelt voor om de Internationale Driekamp 2017 in een organisatie van Oost-Vlaanderen te laten doorgaan op 13 mei
2017. Dit is wel het weekend BK en Danny zal dan ook negatief adviseren aan 0-VL.
Overdracht boekhouding naar VZF
Op 4 maart 16 ging Geert naar de burelen van de VZF om de rechtvaardigende stukken van de boekhouding 2015 neer te
leggen. Geert kreeg nog geen uiteenzetting over de verwerking van de boekhouding omdat het programma nog niet
operationeel is. We wachten op een latere uitnodiging door de VZF.

Actie
Afgesloten
Op te volgen

X
X
X

Geert

1DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

1

Omschrijving
02/03/16: Uitreiking West-Vlaamse Sportprijzen 2015 (Plopsaland, DE PANNE)
12/03/16: Provinciale Jaarven::iaderinq 2016, HuldiqinQ W-VL officials, West-Vlaanderen Sprint (BRUGGE)
19/03/16: AV VZF (ANTWERPEN)
15/04/16 : KalenderverqaderinQ (Tl EL T)
14/05/16: Internationale Driekamp 2016 (IEPER)
04/06/16: Tussentijds IPB (A'PEN)
27, 28 en 29/06/16: DAS-beurs (XPo KORTRIJK)
02/10/16 : PK LA (1EPER)
15-16/10/16: PK (BRUGGE)
12-13/11 /16 : BK KB (BRUGGE)
25-27/11/16: 25 th Flanders Synchro Open (ZWEVEGEM)

Actie
Afgesloten
Op te volgen
Danny
Danny
Els, Danny
Greet, Danny
Iedereen
Els, Danny
Danny, Els
iedereen
iedereen
Danny
iedereen

Serie

Omschrijving
14-16/07/17 : Vlaams Zomercriterium (BRUGGE)

Actie
Op te volgen Afgesloten
ledereen

Tafelronde
1. Danny zal kijken voor de aankoop van een lamineerapparaat voor het secretariaat.
2
2. Het huidige concept van de IC Lecluyse zal bekeken worden en waar nodig aangepast. De IC moet attractiever worden gemaakt voor de zwemmers en voor
de organiserende clubs.
3. Informatiefiche G-zwemmer.
De vergadering wordt gesloten om 15.00 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 18/04/2016
UUR : 20.00 uur
PLAATS : MENEN
Ondertekening door de bestuurders, BRUGGE, 12 maart 2016

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Marian LAMBERTIJN
Materaaalbeheerder

Geert BARBRY
Penningmeester,

Tuny IIALODEROIIE
^FinrïrnfMTiin^trrr

Greet QEWITTE
Spqrts

