VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 05/2016
Datum :
Plaats :
Aanwezig :
Verontschuldigd :
Afwezig :
Uitgenodigd :

31 mei 2016
VEURNE
UYTTERSPROT Danny, LAMBERTIJN Marian, DE GEETER Johan, DEWITTE Greet, BARBRY Geert
ALLEGAERT Els, HALSBERGHE Tony
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw)

DEEL I – VASTE RUBRIEKEN
Serie
1
2
3
4
5

Omschrijving
Verwelkoming door de ondervoorzitter
De voorzitter is verontschuldigd voor deze vergadering. De ondervoorzitter-secretaris 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. 18 april 2016 te MENEN 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.
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. 20/04/16 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 18/04/16 te MENEN
2. Brief aan VZF dd. 29/04/16 : overmaken verslag kalendervergadering 2016-2017
3. Brief aan VZF dd. 29/04/16 : uitnodiging voor de Internationale Driekamp dd. 14 mei 16 te IEPER
4. Mail van VZFdd. 26/04/16 : bevestiging van de verschillende coöptaties binnen de VSB’s
5. Mail van PB A’PEN dd. 26/05/16 : definitief verslag IPB 2015

Actie
Danny
Geert
Danny
Geert

Danny

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 W-VL clubs dd. 22/04/16 : oproep voor kandidaat coöptanten voor de verschillende VSB’s binnen de VZF
Diverse briefwisseling
1. Brief aan Provincie West-Vlaanderen, dienst financiën dd. 15/05/16 : indienen subsidiedossier Internationale Driekamp 2016
2. Mail aan S&R dd. 19/05/16 : vastlegging wedstrijden voor seizoen 2016-2017
6

Homologatie provinciale records
Zie lijst in Bijl A

Johan

Serie
7
8

Omschrijving
Website
Danny zal afspreken met Jan om de website op punt te zetten voor het BK KB 2016.
Opvolging patrimonium
Marian licht de bestuurders in over de toestand/hoeveelheid van het patrimonium in haar bezit.
De medailles voor de PK’s zullen worden besteld in OOSTENDE bij Archery.

Actie
Danny
Webmaster
Marian

DEEL II – FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (18 april 2016 te MENEN)
Serie

1

2
3
4
5
6
7

Omschrijving
Internationale Driekamp 2016
De Internationale Driekamp ging dit jaar door in het stedelijk zwembad van IEPER op 14/05/16.
De overwinning ging naar West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen werd tweede, Zeeland eindigde derde. Dat West-Vlaanderen de
Internationale Driekamp heeft gewonnen is uiteraard belangrijk voor onze zwemmers en zwemsters, maar is zeker niet de
essentie van deze wedstrijd. Het is voor onze West-Vlaamse atleten fijn dat ze zich eens kunnen meten hebben met andere
zwemmers uit Oost-Vlaanderen en Zeeland, dit in een tegelijk competitieve én kameraadschappelijke sfeer. Via deze weg
bedanken de bestuursleden uiteraard onze atleten, maar ook de delegatieafgevaardigde en de coaches van onze zwemmers.
Feedback
a. Ideale infrastructuur voor organisatie van wedstrijden in de toekomst;
b. Installeren bad vroeg een beetje extra tijd, maar dit viel al bij al nog best mee doordat de avond voordien al een deel van de
installatie werd uitgevoerd;
c. Aantal medewerkers de dag zelf was heel krap;
d. Problematiek tekort aan medailles;
e. Correcte samenwerking met de cafetaria-uitbater;
f. Alle aangekondigde VIP’s waren aanwezig en waren tevreden over het verloop van de wedstrijd en de aparte sfeer.
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.
DAS-beurs 2016
Op 27, 28 en 29 juni 2016 neemt het PB deel aan de 24ste DAS-beurs in de hallen van KORTRIJK Xpo. 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 ging door in TIELT op vrijdagavond
29/04/16. Het verslag van de vergadering werd overgemaakt aan de VZF en de kalender werd online geplaatst.
Internationale Driekamp 2017
Tijdens de Internationale Driekamp in IEPER kwamen de drie delegaties tot een akkoord over de datum voor 2017. De wedstrijd
zal volgend jaar doorgaan op 3 juni 2017 in het zwembad van WACHTEBEKE in een organisatie van Oost-Vlaanderen.
Overdracht boekhouding naar VZF
We wachten nog steeds op een uitnodiging van de VZF om toelichting te krijgen over de verwerking van de boekhouding. Geert
heeft per mail voorgesteld om begin juni samen te zitten, maar de VZF heeft tot op heden nog geen datum vastgepind.
Voordracht voor coöptatie binnen het VSB WP
Dhr. Mike SARRAZIJN werd voorgedragen voor coöptatie in het VSB WP. De coöptatie werd bevestigd door de RvB VZF.

Actie
Op te volgen
Afgesloten

X

Danny
Danny
Els
Ronny
X
X
Geert
X

Serie

Omschrijving
Binnen de VZF werden de volgende coöptaties eveneens aanvaard : T’SEYEN Alain (KAZSC) voor het VSB Synchro, JOOS
Franky (FIRST) voor het VSB Open Water en TIMMERMANS Filip (SHARK) voor het VSB Masters.

Actie
Op te volgen
Afgesloten

DEEL III – NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie
1
2
3

4

5

6

Omschrijving
Kalendervergadering – aanwezigheid bij volmacht
ZWEM vraagt of ook voor de kalendervergadering een volmacht zou kunnen worden gegeven aan een andere club. We zullen
de andere provinciale besturen hierover bevragen en dit punt op de volgende vergadering hernemen.
PK LA 2016
ROSC werd gevraagd om na te vragen of het bad van OOSTENDE beschikbaar is voor de PK LA op 2 oktober 2016. We
wachten op een antwoord en gebruiksvoorwaarden.
Taakverdeling JF en SF op wedstrijden PB
Net als vorig jaar wordt een taakverdeling voorgesteld voor de verschillende functies op onze eigen wedstrijden. Els zal bij de
opstelling van de VP’s hiermee rekening houden.
Aankoop medailles
Om nutteloze aankoop van medailles te voorkomen, zal het exacte aantal medailles volgens het VP worden aangekocht,
verhoogd met 10% voor eventuele gedeelde plaatsen. Voor de medailles van de PK’s zal het aantal in stock geteld worden en
zal een bestelling geplaatst worden voor 3 jaar. Marianne zal het te bestellen aantal medailles van elke soort en het aantal linten
doorgeven, zodat de bestelling kan worden overgemaakt aan de leverancier.
Vlaams Zomercriterium 2017
Volgend jaar van 14 tot 16 juli organiseert West-Vlaanderen het Vlaams Zomercriterium. Danny geeft aan dat iemand anders de
voorbereiding en de organisatie van het Vlaams Zomercriterium voor zijn rekening zal moeten nemen.
Tussentijds IPB in GENT
Op 26/05/16 ontvingen we van het PB A’PEN een aangepast verslag van het IPB15 in ANTWERPEN. Het PB van
ANTWERPEN vraagt of er een noodzaak is om een halfjaarlijkse vergadering te organiseren in GENT. Voor WESTVLAANDEREN zijn er geen extra agendapunten en is een bijkomende vergadering overbodig.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
X
X
X

Marian

X

X

DEEL IV – AGENDA & TAFELRONDE
Serie

1

Omschrijving
04/06/16 : Tussentijds IPB (GENT)
10/06/16 : Overleg W-VL kamprechters (TORHOUT)
27, 28 en 29/06/16 : DAS-beurs (XPo KORTRIJK)
02/10/16 : PK LA
15-16/10/16 : PK (BRUGGE)
12-13/11/16 : OPEN BK KB 2016 (BRUGGE)
25-27/11/16 : 25th Flanders Synchro Open (ZWEVEGEM)

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

Serie

Actie
O p te volgen
Afgesloten
Els, Dannv
Iedereen
Iedereen

Omschrijving

26/11/16: Interprovinciaal Beraad 2016 !OOST-VLAANDEREN\
03/06/17 : Internationale Driekamp !WACHTEBEKE\
14-16/07/1 7 : Vlaams Zomercriterium !BRUGG E\
Tafelronde
1. Danny heeft een nieuwe beamer aangekocht voor de werking van het secretariaat.
2
2. 7°• dag IC in DIKSMUIDE 25/09/17 - bad niet beschikbaar- de wedstrijd kan doorgaan op 24/09/1 7.
3. Tonv HALSBERGHE werd vooraedraaen als FINA-starter
3
De veraadering wordt gesloten om 21 .40 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 20/07/2016
UUR : 19.30 uur
PLAATS: TIELT
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Marian LAM BERTIJN
Maieriaalbeheerder
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