VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 07/2016
Datum :
Plaats:
Aanwezig :

www.zwernfedwvl.be

Verontschuldigd
Afwezig :
Uitgenodigd :

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

DEEL l - VASTE RUBRIEKEN
Serie
1

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB en de genodigde welkom en opent de vergadering om 19.30 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 20 juli 2016 te TIELT 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 eveneens de begroting van het BK KB 2016.
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, 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. 29/07/16 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 20/07/16 te TIELT
2. Brief aan VZF dd. 29/07/16 : overmaken kandidatuur Fabrice WEISE (WPCN) VSB WP
3. Brieven van VZF dd. 01/08/16 : VP's OW-wedstrijden 13/08/16, 21/08/16 en 03/09/16
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. 22/07/16 : mededeling beslissing aanrekening boete provinciale jaarvergadering
2. Mail aan ZWEM dd. 22/07/16 : mededeling beslissing volmacht voor kalendervergadering
3. Brief en mail van BYK dd. 26/08/16 : uitnodiging 18de Brugse zwemdoortocht
Diverse briefwisseling
1. Mail van secretariaat DAS-beurs dd. 23/08/16 : voorstel factuur terugbetaling kosten DAS-beurs 2016
2. Brief van sportdienst West-Vlaanderen dd. 26/08/16 : bevestiging aankoop publicitaire return PK's 2016
3. Brief aan secretariaat DAS-beurs dd. 29/08/16 : overmaken factuur kosten DAS-beurs 2016

Danny

Serie

Omschrijving
Brief aan gedeputeerde voor sport, diensthoofd provinciale sportdienst, voorzitter provinciale sportraad, schepen voor sport stad BRUGGE,
voorzitter Bruqse sportraad, diensthoofd Bruqse sportdienst en centrummanaqer S&R Olvmpia dd. 01/09/16 : uitnodiqinq voor PK 15-16
oktober 2016 in S&R Olympia, Doornstraat 110, 8200 BRUGGE
5. Brief aan sportdienst West-Vlaanderen dd. 01/09/16 : overmaken principieel akkoord deelname DAS-beurs 2017
Homologatie provinciale records

Actie

4.

6

NIHIL
7

8

Website
De nieuwe website staat online.
De bestuursleden kunnen hun opmerkingen overmaken aan de webmaster.
De webruimte voor het BK KB 2016 werd in structuur gezet en er werden al een aantal artikels gepost. Alle clubs die vorig jaar aan de BK KB
deelnamen, alsook onze partners ontvingen een mail met de bekendmaking van de website. Sindsdien wordt de website heel frequent
geraadpleegd (meer dan 2400 hits op een week tijd).
Opvolging patrimonium
De medailles voor de PK's werden geleverd door Archery Dynamics uit OOSTENDE. De factuur werd betaald en de medailles, linten en klevers
werden in stock genomen door de materiaalmeester.
Er werd een bestelling geplaatst bij F&G Security in VEURNE voor t-shirts met logovermelding voor de medewerkers.

Johan

ledereen
Webmaster

Danny

DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (20 juli 2016 te TIELT)
Serie
1
2

3

4

Omschrijving
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.
PK LA 201 6
Het PK LA zal op 2 oktober 2016 in samenwerking met ZTZ doorgaan in TIELT. Het VP werd aangepast en overgemaakt aan de
provinciaal gemandateerde voor goedkeuring. Tony overloopt de taakverdeling voor deze wedstrijd.
Organisatie PK 2016
Op 15 en 16 oktober organiseren we onze jaarlijkse PK's. De VP's werden door de provinciaal gemandateerde goedgekeurd.
Tony overloopt de taakverdeling voor de PK's. Danny heeft de uitnodigingen verstuurd aan de genodigden en de VIP's. In
voorbereiding op onze BK KB zal tijdens deze PK's een aantal methodieken worden getest.
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. Aangezien we van login en paswoord zijn moeten veranderen, zal vanaf heden de penningmeester de
dossiers voor ondersteuning in het kader van publicitaire return indienen. Voor de komende periode zal Geert dit doen voor de
West-Vlaanderen Sprint! en voor de PK's.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Danny
Els
Greet
ledereen

X

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Omschrijving

Serie

1

2

3

4

5

6

7

PACO door IZV
Op 20 juni ontving Greet van IZV een vraag voor inschrijving voor een PACO-wedstrijd. Mevr. BULTINCK van IZV was aanwezig
op de kalendervergadering en had toen op de kalender moeten geplaatst geweest zijn. Deze wedstrijd kan bijgevolg niet meer
worden aanvaard.
Ï8de Brugse zwemdoortocht
We ontvingen een uitnodiging van BYK voor de 18de Brugse zwemdoortocht die doorgaat op 03/09/16 in de Langerei in
BRUGGE. Danny zal het PB hierop vertegenwoordigen.
Maaltijd bestuursleden PB
De VZF biedt jaarlijks een etentje aan voor de leden van de provinciale besturen. Danny zal kijken voor een locatie en een
datum die iedereen schikt.
Mailadres BYK
BYK meldt ons dat ondanks het feit dat de club 'Koninklijk' werd, dat het mailadres onveranderd byk@mail.zwemfed.be blijft.
Soms wordt 'kbyk' vermeld in het mailadres, maar dit wordt niet herkend door de server.
DAS-beurs 2017
Danny heeft het principieel akkoord van deelname aan de DAS-beurs 2017 overgemaakt aan de provinciale sportdienst. De
DAS-beurs gaat (voor de allerlaatste keer) door in XPo KORTRIJK van 27 tot 29/06/2017.
Coöptatie voor VSB WP
De RvB VZF aanvaardde de kandidatuur van Fabrice WEISE (WPCN) als West-Vlaams gecoöpteerde voor het VSB WP. We
wensen Fabrice via deze weg heel veel succes binnen het VSB WP.
VP's OW-wedstrijden
Op 1 augustus ontvingen we de goedgekeurde VP's voor de OW-wedstrijden van MZK (Oude Leiearm MENEN, 13/08/16), van
BZK (DAMME-BRUGGE, Damse Vaart, 21/08/16) en van GOLD (Otegemstraat, ZWEVEGEM, 03/09/16).

Actie
Op te volgen
Afgesloten

X

X
X
X
Danny

X

X

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

1

Omschrijving
03/09/16 : OW-wedstrijd GOLD (ZWEVEGEM, Otegemstraat)
03/09/16 : 18de Brugse zwemdoortocht (BRUGGE, Lange Rei)
02/10/16: PKLA(TIELT)
15-16/10/16: PK (BRUGGE)
12-13/11/16 : OPEN BK KB 2016 (BRUGGE)
25-27/11/16 : 25thFlanders Synchro Open (ZWEVEGEM)
26/11/16 : Interprovinciaal Beraad 2016 (OOST-VLAANDEREN)
03/06/17 : Internationale Driekamp (WACHTEBEKE)
27-29/06/17 : DAS-beurs (KORTRIJK)

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

Omschrijving

Serie

14-16/07/17 : Vlaams Zomercriterium (TE BEVESTIGEN)
Tafelronde
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 20.30 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 03/10/2016
PLAATS : WAREGEM
Ondertekening door de bestuurders, IEPER, 1 september 2016

Actie
Op te volgen
Afgesloten
ledereen

"2

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

UUR : 19.30 uur

ndervoorziner-secretaris

Geert BARBRY
Penningmeester

Johan DE GEET
Homologatie

