VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 08/2016
Datum :
Plaats:
Aanwezig :

www. zwemfedwvl.be

Verontschuldigd
Afwezig :
Uitgenodigd :

3 oktober 2016
WAREGEM
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
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 19.30 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 1 september 2016 te IEPER 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 verwiist 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. 02/09/16 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 01/09/16 te IEPER
2. Brief van VZF dd. 02/09/16 : bevestiging aanvaarding kandidatuur Fabrice WEISE (WPCN) voor het VSB WP
3. Mail van PB O-VL dd. 02/09/16 : uitnodiging voor Interprovinciaal Beraad 2016 in WEITEREN

6

7

De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
1. Brief van OK dd. 01/09/16 : vraag aanvaarding beschermheerschap 25th Flanders Synchro Open
2. Mail aan OKdd. 10/09/16 : bevestiging beschermheerschap 25th Flanders Synchro Open
Homologatie provinciale records
NIHIL
Johan heeft twaalf kandidaten TAK opgeleid. Tien van hen waren geslaagd in het examen en kunnen de praktijkproeven starten.
Website
Jan geeft toelichting over de website.

Actie
Els
Geert
Danny
Geert

Danny

Johan
ledereen
Webmaster

Serie
8

Omschrijving
Opvolging patrimonium
De bestelling bij F&G Security in VEURNE van t-shirts met logovermelding voor de medewerkers werd afgehaald en in stock genomen.

Actie
Danny

DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (1 september 2016 te iEPER)
Omschrijving

Serie
1

2

3

4

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.
PK LA 2016
Het PK LA ging op 2 oktober 2016 in samenwerking met ZTZ door in TIELT.
Lessons learned
a. Heel goede samenwerking met ZTZ;
b. Heel goede respons van de clubs - veel inschrijvingen;
c. Zwembad 6 banen is niet ideaal - streven naar 8 banenbad;
d. Door samenvoeging van een aantal reeksen, was de wedstrijdduur al bij al nog aanvaardbaar;
Als blijk .van dank tegenover de club ZTZ voor de ondersteuning die ze heeft gegeven om deze PK LA mogelijk te maken,
beslissen de bestuursleden om een financiële tegemoetkoming toe te kennen.
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. In voorbereiding op onze BK KB zal tijdens deze PK's een aantal methodieken
worden getest. Marian kijkt voor de aankoop van vijf bakken. Voor de wedstrijd worden geen startkaarten gemaakt, enkel
startlijsten per baan.
Maaltijd bestuursleden PB
Danny zal een nieuwe doodle doorsturen met een aantal data eind 2016.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Danny

Els
G reet

ledereen

Danny

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

1

2

Omschrijving
Beschermheerschap 25th Flanders Synchro Open
Van 25 tot 27 november organiseert OK de 25th Flanders Synchro Open. OK vraagt of we voor deze wedstrijd het
beschermheerschap willen opnemen door een beker te schenken voor de beloftevolle jongeren. Het PB is akkoord met deze
ondersteuning en OK mag dan ook een beker aankopen die op voorlegging van factuur zal worden terugbetaald. De waarde
mag maximaal 75,00 Eur bedragen.
Interprovinciaal Beraad 2016
Het IPB16 gaat dit jaar door op 26/11/16 en wordt georganiseerd door PB O-VL, WETTEREN. Op 02/09/16 ontvingen we de

Actie
Op te volgen
Afgesloten
X
Danny
Els

Omschrijving

Serie

Actie
Op te volgen
Afgesloten

uitnodiging voor dit overleg. Els en Danny zullen hieraan deelnemen. De bestuursleden kunnen hun agendapunten doorsturen
naar Danny.
Reglement Interclub Henri Lecluyse
Greet stelt het aangepast reglement voor van de Interclub Henri Lecluyse 'nieuwe stijl'. Ze kaart een probleem aan met de
aparte registratie van A- en B-zwemmers voor het puntenklassement.
Peepl
Els is gebeld geweest door een medewerker van Peeple. Peepl is een tooi om de zwemvereniging online te beheren voor zowel
bestuur, trainers als leden. Eenvoudig en gericht communiceren naar verschillende doelgroepen, binnen en buiten de sportclub.
Peepl wil zich verder voorstellen aan de West-Vlaamse clubs. Peepl zal na het BK KB worden uitgenodigd om hun product te
komen voorstellen.

3

4

Greet

Els

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

1

Omschrijving
15-16/10/16: PK (BRUGGE)
12-13/1 1/16 : OPEN BK KB 2016 (BRUGGE)
? : Jaarlijkse maaltijd PB W-VL
25-27/11/16 : 25thFlanders Synchro Open (ZWEVEGEM)
26/11/16 : Interprovinciaal Beraad 2016 (OOST-VLAANDEREN)
11/03/17 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
03/06/17 : Internationale Driekamp (WACHTEBEKE)
27-29/06/17 : DAS-beurs (KORTRIJK)
14-16/07/17 : Vlaams Zomercriterium (TE BEVESTIGEN)

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

Tafelronde
a. Bijscholing officials cf. TORHOUT 2014;
b. Els kondigt haar ontslag aan als voorzitter van het provinciaal bestuur, dit om persoonlijke reden en ingaand na de BK KB 2016.
De vergadering wordt gesloten om 20.45 uur
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DATUM VOLGENDE VERGADERING : 26/10/2016
UUR : 19.30 uur
PLAATS : MIDDELKERKE
/
Ondertekening door de bestuurders, WAREGEM, 3 oktober 2016
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Els ALLEGAERT
Voorzitter
Marian LAMBERTIJ
Matferiaalbeheerder

ndervooraitter-secretaris

