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OOSTROZEBEKE
UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, HALSBERGHE Tony, LAMBERTIJN Marian, BARBRY
Geert
DEWITTE Greet
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw)

DEEL l - VASTE RUBRIEKEN
Serie

Omschrijving
Verwelkoming door de ondervoorzitter
De ondervoorzitter-secretaris heet de leden van het PB en de genodigde welkom en opent de vergadering om 19.30 uur.
Hij bedankt Marian voor de ontvangst bij haar thuis en overhandigt een attentie.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het versfag van de vergadering dd. 26/10/16 te MIDDELKERKE 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. Mail aan VZF dd. 26/10/16 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 26/10/16 te MIDDELKERKE
2. Mail aan VZF dd. 30/10/16 : mail waarmee Els bij de VZF haar ontslag indient als voorzitter
3. Mail van VZF dd. 02/11/16 : de secretaris-generaal VZF laat weten het ontslag te zullen voorleggen aan de RvB VZF
4. Mail aan PB 0-VL dd. 02/11/16 : bevestiging deelname aan Interprovinciaal Beraad 2016 in WEITEREN
5. Mail van VZF dd. 08/11/16 : verduidelijking betreffende mogelijke engagementen met Peepl
6. Mail van VZF dd. 17/11/16 : nieuwe opmaak wedstrijdkalender
7. Mail van PB 0-VL dd. 06/12/16 : voorlopig verslag IPB16
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 alle W-VL clubs dd. 28/10/16 : bekendmaking ontslag voorzitter PB W-VL en oproep voor nieuwe bestuursleden en medewerkers
2. Mail aan alle zwemclubs dd. 28/10/16 : bekendmaking weerhouden wedstrijden die gelden als PK OW korte/lange afstand
3. Brief van OK dd. 02/11/16 : uitnodiging voor Flanders Synchro Open 26-27/11/2016
4. Mail aan alle zwemclubs dd. 30/11/16 : overmaken brief vormingen TAK 2017
5. Mail van ROSC dd. 06/12/16 : aanvraag extra wedstrijd op kalender
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Omschrijving
Diverse
1. Mail van Sportdienst W-VL dd. 22/11/16 : uitnodiqina voor deelname aan DAS-beurs 201 7
2. Brief aan Sportdienst W-VL dd. 22/1 1/1.6 : bevestiging van deelname aan DAS-beurs 2017
3. Mail aan West-Consultancv dd. 22/1 1/1.6 : vraag voor prijsbestek zwembank voor DAS-beurs
4. Brief aan Sportdienst W-VL dd. 30/1 1/16 : overmaken technische fiche en prijsbestek zwembank DAS-beurs 2017
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Marian en Tony kijken voor de aankoop t-shirts en badmutsen Internationale Driekamp.
We hebben voldoende medailles voor de West-Vlaanderen Sprint!
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DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (26 oktober 2016 te MIDDELKERKE)
Serie
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Omschrijving

BK KB 2016
De elementen van feedback en lessons learned van het BK KB 2016 worden onderling besproken. Er kwamen tal van felicitaties
binnen bij diverse bestuursleden. De organisatie van dit sportief hoogtepunt was een succes, zowel de sponsors, de zwemmers,
de leden van de jury, als de medewerkers waren heel tevreden.
Het organisatiecomité vindt het spijtig dat noch de voorzitter van de RvB, noch de secretaris-generaal van de VZF zich hebben
kunnen vrijmaken om op dit BK aanwezig te zijn. De aanwezigheid van de voorzitter van de KBZB en van tal van andere
prominenten werd heel erg op prijs gesteld en is het bewijs van hun grote interesse voor de zwemsport.
Maaltijd bestuursleden PB
De jaarlijkse maaltijd met de bestuurders ging door op 1 1 december in restaurant 'Le Papilion' in MIDDELKERKE. Geert zal de
rekening overmaken aan de VZF voor betaling.
Interprovinciaal Beraad 2016
Het IPB16 ging dit jaar door op 26/11/16 en werd georganiseerd door PB O-VL in WEITEREN. Els nam deel aan dit overleg,
waarop ze ook afscheid kon nemen van de collega's uit de andere PB's. Danny overloopt kort de besproken punten a. d. h. v. het
voorlopig verslag dat we op 06/12/16 ontvingen.
Reglement Interclub Henri Lecluyse
Het aangepast reglement werd de voorbije weken per mail nog bijgewerkt. De eerste VP's voor het Provinciaal Criterium Henri
Lecluyse werden ondertussen goedgekeurd en overgemaakt aan de organiserende clubs.
Bijscholing officials 2017
Het PB W-VL zal in het eerste trimester van 2017 een bijscholing organiseren voor de W-VL officials. Dit leer- en
informatiemoment zal doorgaan in TORHOUT en geldt mee als een officiële bijscholing (datum volgt).
Peepl
De VZF laat in een mail dd. 08/1 1/16 weten dat de enige aanvaardbare tooi voor ledenbeheer binnen de VZF, ASSIST is en het
dus weinig zin heeft om Peepl uit te nodigen. Het PB komt dan ook terug op een eerder standpunt om het bedrijf uit te nodigen.
Danny zal dit aan Peepl laten weten.
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DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
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Omschrijving
Vormingen TAK 2017
In 2017 worden 2 maai theorielessen voor kandidaat-officials (KO) georganiseerd : 3 en 17 maart 2017 in DIKSMUIDE, 9 en 23
september 2017 in TIELT. De brief met detailrichtlijnen werd op 01/12/16 via mail overgemaakt aan alle clubs. We hopen op
een heel positieve respons, zodat we onze ploeg van West-Vlaamse officials nóg verder kunnen versterken!
Uitkeringen tussenkomsten lactaattesten 2016
Geert zal tegen de volgende vergadering een overzicht maken van de tussenkomsten lactaat dit jaar.
Provinciale jaarvergadering 2017
De PJ17 werd vastgelegd op 4 maart 2017, IEPER (nog te bevestigen).
Danny stelt de agenda voor en zal eind december alle clubs per brief uitnodigen. Er vinden volgend jaar geen verkiezingen
plaats, noch binnen de VSB's, noch binnen het PB. Er wordt wel nog gezocht naar iemand die als gecoöpteerd lid het PB wil
versterken (mag niet behoren tot dezelfde club als één van huidige bestuursleden). Ook losse medewerkers blijven uiteraard
steeds welkom.
Flanders Synchro Open 2016
Het PB ontving van OK een VIP-arrangement voor de FSO 2016, omdat het naar jaarlijkse gewoonte een schaal schenkt als één
van de uitgereikte trofeeën. Danny heeft op zondagmorgen de wedstrijd bijgewoond in naam van het PB W-VL. Via deze weg
wensen we OK en het organisatieteam te feliciteren met het prima verloop van dit evenement.
Overdracht mandaat voorzitter
Er wordt beslist om nog niet onmiddellijk een voorzitter aan te duiden. Danny zal de functie van waarnemend voorzitter invullen.
Hij zal met Greet contact opnemen om de voorbereiding van de West-Vlaanderen Sprint! te bespreken (opstellen VP). De taken
van Els zullen op termijn worden herverdeeld. Danny zal aan de VZF vragen hun website aan te_passen.
DAS-beurs 2017
Op 22/1 1/16 ontvingen we van de sportdienst van W-VL een uitnodiging voor deelname aan de DAS-beurs 2017 die op 27, 28
en 29 juni 2017 zal doorgaan in Kortrijk. Danny heeft onze deelname bevestigd. Er werd prijs gevraagd aan West-Consultancy
voor het gebruik van de zwembank. Óp 30/11/16 werd de technische fiche met prijsbestek van de zwembank overgemaakt aan
het D AS -secretariaat.
Afgelasting 10de dag IC Henri Lecluyse
Op de uiterste inschrijfdatum waren voor de 10de dag IC Henri Lecluyse (lange afstand) drie zwemmers ingeschreven. De
inschrijving werd met 24 uur verlengd en werd afgesloten met drie ingeschreven clubs. Onvoldoende dus om de wedstrijd te
laten doorgaan! De wedstrijd werd dan ook afgelast. Voor de clubs die zich hadden ingeschreven (ZTB, GOLD, COAST/VZV)
zal hun inschrijving worden meegerekend als een vijfde deelname, mocht dit nodig zijn om in aanmerking te komen voor het
clubklassement. De voorziene boete cf. de bijdragen- en kostentabel zal niet worden geïnd. De VZF werd van de afgelasting
ingelicht door de provinciaal gemandateerde.
Nieuwe opmaak wedstrijdkalender
Op 17/11/16 ontvingen we van de VZF de nieuwe richtlijnen betreffende de opmaak van de wedstrijdkalender, met o.a. de
organisatie van de wedstrijden op provinciaal niveau en de provinciale kampioenschappen. Danny licht toe en bespreekt de
nieuwigheden waarmee rekening moet worden gehouden.
Data zwemwedstrijden in organisatie van het PB 2017-2018
De wedstrijden die in het zwemseizoen 2017-2018 door het PB zullen worden georganiseerd, werden als volgt gepland:
PK (2 volledige dagen, S&R Olympia, BRUGGE) : 14-15 oktober 2017
West-Vlaanderen Sprint! (late namiddag, S&R Olympia, BRUGGE) : 10 maart 2018
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Serie

Vlaams Zomercriterium (3 volledige dagen) : 13-15 juli 2018
Danny zal de data overmaken aan de centrummanager van S&R Olympia voor vastlegging van het competitiezwembad.
Bijdragen- en kostentabel 2017
De bijdragen- en kostentabel wordt overlopen en bepaalde bijdragen en kosten worden aangepast. De bestuursleden bereiken
een consensus over de nieuwe tabel die vanaf 01/01/17 van toepassing zal zijn. De nieuwe bijdragen- en kostentabel zal op de
provinciale jaarvergadering worden toegelicht aan de leden.
Bijkomende wedstrijd ROSC
We ontvingen dd. 06/12/16 een mail van ROSC. De club zou de Speedomeeting 2017 willen uitbreiden met lange afstanden op
24 mei 's avonds, bovenop 25 en 26 mei 2017. Inzwemmen vanaf 18.30 uur, start vanaf 19.30 uur. De bijdrage voor toevoegen
van een wedstrijd aan de kalender na de kalenderzitting zal worden aangerekend aan de club.
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DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

Omschrijving

11/03/17 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
03/06/17 : Internationale Driekamp (WACHTEBEKE)
27-29/06/17 : DAS-beurs (KORTRIJK)
1
14-16/07/17 : Vlaams Zomercriterium (ANTWERPEN)
12/08/17 : PK OW korte afstand (MENEN)
03/09/17 : PK OW lange afstand (ZWEVEGEM)
13-15/07/18 : Vlaams Zomercriterium (WEST-VLAANDEREN)
Tafelronde
2
a. Gezellig samenzijn met alle medewerkers OPEN BK KB 2016 (zaterdag LMP, 2de helft april - begin mei),
b. Provinciaal Criterium niet laten samenvallen met andere topwedstrijden, zelfs buiten de provincie.
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur
3
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 09/02/2017
UUR : 19.30 uur
PLAATS : OOSTROZEBEKE
Ondertekening door de bestuurders, OOSTROZEBEKE, 13 december 2016

„nny UYT/TERSPRO
OndervQÓ(zit!er-secre: "
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Homologatie Provinciale Records
Heren
11-12 jarigen
4x200m vrije slag ISWIM

25m

Arendonk

04/12/2016

10.03.44

25m

Brugge

13/11/2016

2.11.26

25m

Gent

23/10/2016

34.10

13 -14 jarigen
200m rugslag

Ardenoy Victor BZK

Dames
13 -14 jarigen
50m schoolslag

Remmery Anice KZK

15 -16 jarigen
100 m vrije slag

Bouden Camille ZB

25m

Mijlen

20/11/2016

57.21

200m vrije slag

Bouden Camille ZB

25m

Brugge

12/11/2016

2.01.70

400m vrije slag

Bouden Camille ZB

25m

Brugge

13/11/2016

4.11.82

200m rugslag

Bouden Camille ZB

25m

Brugge

12/11/2016

2.12.90

lOOm wisselslag

Bouden Camille ZB

25m

Brugge

13/11/2016

1.04.24

