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VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 06/2016
Datum:
Plaats:
Aanwezig :
Verontschuldigd:
Uitgenodigd :

20 juli 2016
TIELT
ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, DEWITTE Greet
HALSBERGHE Tony, BARBRY Geert, LAMBERTIJN Marian
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw) (verontschuldigd)

Ï^VASfEMBJRIEKEN
"Serii

2
3
4

5

Omschrijving
Verwelkoming door de ondervoorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB en de genodigde welkom en opent de vergadering om 19.30 uur. Els bedankt Greet die haar woning ter
bfschikking stelt voor de vergadering.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
H@t verslag van de vergadering dd. 31 mei 2016 te VEURNE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan de VZF.
Financieel verslag
Danny geeft een overzicht van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de afgelopen periode.
Hjj oygrjpgpt het boekhoudkundig overzicht van het eerste semester 2016 dat door Geert aan iedereen werd doorgestuurd.
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
Danny
Danny
Danny

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 aaflVZE dd. 01/06/16 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 31/05/16 te VEURNE
2, Maj| van VZF dd. 04/07716 : oproep tot coöptatie van een bestuurslid binnen het VSB WP
3 Mail aan VZF dd. 12/07/16 : voordracht Fabrice WEISE (WPCN) voor VSB WP
4 Brieven van VZF dd. 18/07/16 : VP's OW-wedstrijden 14-08/16 en 03/09/16
Danny
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken:
1, Mail aan penningmeester van LRZ dd. 22/06/16 : bezwaar tegen aanrekening boete provinciale jaarvergadering
2 Mail aan LRZ dd. 23/06/16 : voorstel tot betaling factuur in afwachting beslissing PB W-VL
Diverse briefwisseling
1 Brief aan provincie West-Vlaanderen. secretariaat DAS-beurs dd. 15/05/16 : indienen terugbetalingsdossier DAS-beurs 2016
2, Mail aap S&R dd. 19/05/16 : vastlegging wedstrijden voor seizoen 2016-2017
3, Mail van provincie West-Vlaanderen dd. 13/07/16 : vraag indienen ondersteunde evenementen 2017

Serie
6
7

8

Omschrijving
Homologatie provinciale records
Zie lijst in Bijl A
Website
De nieuwe website staat online.
De bestuursleden kunnen hun opmerkingen overmaken aan de webmaster.
Opvolging patrimonium
De medailles voor de PK's werden besteld in OOSTENDE bij Archery. De voorschotfactuur werd betaald in de winkel via bancontact.

Actie

Johan
ledereen
Webmaster
Danny

DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (31 mei 2016 te VEURNE)
Serie
1

2

3

4

5

Omschrijving

Actie
Op te volgen
Afgesloten

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.
OAS-beurs 2016
Op 27, 28 en 29 juni 2016 ging de 24ste DAS-beurs door in de hallen van KORTRIJK Xpo. Els, Danny, Ipek, Ronny hebben de
stand van het zwemmen bemand gedurende de drie dagen. Het evenement - en ook de stand 'zwemmen' - was alweer een
groot succes. Volgend jaar gaat de DAS-beurs voor de 25ste keer door op 27, 28 en 29 juni 2017. Dezelfde ploeg wil zich
opnieuw engageren voor de organisatie. De provinciale bestuursleden betreuren dat niemand van de VZF de stand kwam
bezoeken om de medewerkers te bedanken voor de promotie die ze voor de zwemsport voeren in naam van de VZF.

Danny

X

Overdracht boekhouding naar VZF
Geert heeft op 21 juni samen gezeten en ontving van Martine toelichting over de verwerking van de boekhouding.
Kalendervergadering - aanwezigheid bij volmacht
ZWEM vraagt of ook voor de kalendervergadering een volmacht zou kunnen worden gegeven aan een andere club. We hebben
de andere provinciale besturen hierover bevraagd. We ontvingen een antwoord van PB A'PEN, VLA-BRA en 0-VL. Het blijkt
dat de meeste van onze collega's in principe geen kalendervergadering meer organiseren, maar de wedstrijdagenda via
mailverkeer afwerken. Vanaf volgend jaar zal de samenstelling van de wedstrijdkalender in West-Vlaanderen worden
aangepast. De lottrekking voor de wedstrijden Interclub Henri Lecluyse zal worden uitgevoerd tijdens de provinciale
jaarvergadering (PJ). Een club die voor de PJ een volmacht geeft aan een andere club, zal via deze club niet mogen deelnemen
aan de lottrekking voor de Interclub Henri Lecluyse. Enkel aanwezige clubs kunnen dus deelnemen aan de lottrekking. Voor
alle andere wedstrijden (incl. PAGO) zal de kalender via mail worden ingevuld.
PK LA 2016

X

X

Els
Greet

ROSC werd gevraagd om na te vragen of het bad van OOSTENDE beschikbaar is voor de PK LA op 2 oktober 2016, maar liet
ons ondertussen weten dat het bad niet meer vrij is. Els en Greet kijken voor een eventuele beschikbaarheid van het bad in
KORTRIJK Of TIELT.

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie
1

2

3

4

5

6

Omschrijving
Coöptatie VSB WP
Op 04/07/16 ontvingen we van de VZF een vraag voor de invulling van een plaats in het VSB WP door coöptatie. De oproep
werd doorgestuurd naar alle WP-clubs in de provincie. Op 10/07/16 ontvingen we de voordracht van Fabrice WEISE van WPCN.
Via mail gaven de provinciale bestuursleden hun goedkeuring. Fabrice werd dan ook aan de RvB VZF positief voorgedragen.
Aankoop medailles
Na overleg met Marian werden de medailles voor onze PK's besteld bij Archery in Oostende. Oorspronkelijk werd prijs gevraagd
voor drie jaar. Daardoor steeg de stukprijs van een medaille naar 6,30 Eur. Door één jaar extra te bestellen, daalde de stukprijs
naar 4,60 Eur. De linten en zelfklevers werden tegelijkertijd bijbesteld.
Bezwaar tegen boete provinciale jaarvergadering
Op 22 juni ontvingen we van LRZ schriftelijk bezwaar tegen de inning van 50,00 Eur boete voor de jaarvergadering cf. de
bijdragen- en kostentabel wegens 'niet tijdig terugsturen van een bericht van aanwezigheid (BvA) PJ of BvA niet conform'.
Danny licht toe hoe de uitnodigingen worden verstuurd en merkt op dat de schriftelijke uitnodiging terugkeerde, ondanks
vermelding van het juiste adres. Dezelfde uitnodiging werd ook digitaal verstuurd naar lrz(5)mail. zwemfed.be Via BYK kwam
Danny in contact met een verantwoordelijke van de club en alle documenten werden nogmaals doorgestuurd naar betrokkene
met de uitdrukkelijke vraag het 'bericht van aanwezigheid' terug te sturen, ondertekend door clubvoorzitter en -secretaris. Ook
dit is niet gebeurd. Dhr. Koen DE VAERE was wel op de vergadering aanwezig, maar had daar geen mandaat voor ontvangen
van zijn club. Op vraag van Danny stortte LRZ de boete, dit om verdere maandelijkse verhogingen wegens niet-betaling te
voorkomen. Na beraad beslissen de bestuursleden dat de boete van 50,00 Eur gehandhaafd blijft.
Organisatie PK 2016
Op 2, 15 en 16 oktober organiseren we onze jaarlijkse PK's. Els overloopt de VP's en doet de invulling van de hoofdjury (JF en
SF). De VP's zullen aan de provinciaal gemandateerde worden overgemaakt voor goedkeuring. De taakverdeling voor de PK's
zal op onze volgende vergadering gebeuren.
VP's OW-wedstrijden
Op 18 juli ontvingen we de goedgekeurde VP's voor de OW-wedstrijden van ROSC (Vlaamse open water cup, Spuikom
OOSTENDE, 14/08/16) en van BYK (18de Brugse zwemdoortocht, Lange Rei BRUGGE, 03/09/16). Danny zal het PB
afvaardigen op deze laatste wedstrijd doe als PK OW geldt.
Indienen dossiers publicitaire return 2017
Doordat sport ook in 2017 een bevoegdheid blijft van de provincies, kunnen voor volgend jaar nog dossiers voor publicitaire
return worden ingediend. Danny zal een aanvraag indienen voor de West-Vlaanderen Sprint! en voor de PK's.

Actie
Op te volgen Afgesloten
X

X

X

ledereen

X

X

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

1

Omschrijving
14/08/16 : Vlaamse OW-cup ROSC (OOSTENDE, Spuikom)
03/09/16 : 18de Brugse zwemdoortocht (BRUGGE, Lange Rei)
02/10/16: PK LA
15-16/10/16 PK (BRUGGE)
12-13/11/16 OPEN BK KB 2016 (BRUGGE)
25-27/1 1/16 25th Flanders Synchro Open (ZWEVEGEM)
26/11/16 : Interprovinciaal Beraad 2016 (OOST-VLAANDEREN)
03/06/17 : Internationale Driekamp (WACHTEBEKE)
27-29/07Y17 : DAS-beurs (KORTRIJK)
14-16/07/17 : Vlaams Zomercriterium (TE BEVESTIGEN)

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

Tafelronde
2
Op 20 juni ontving Greet van IZV een vraag voor inschrijving voor een PACO-wedstrijd. Mevr. BULTINCK van IZV was aanwezig op de kalendervergadering.
Deze wedstrijd kan bijgevolg niet meer worden aanvaard.
De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 31/08/2016
UUR : 19.30 uur
PLAATS : IEPER
/
Ondertekening door de bestuurders, TIELT, 20 juli 2016

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

ERSPROT
Danny U
Ondervoi itter-secretaris

Geert BARBRY
Penningmeester

Tony HALSBERGHE
Sportcoördinator
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