VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 01/2017
Datum:
Plaats:
Aanwezig :

www.zwemfedwvl.be

Verontschuldigd
Afwezig :
Uitgenodigd :

9 februari 2017
OOSTROZEBEKE
UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, HALSBERGHE Tony, LAMBERTIJN Marian, BARBRY
Geert, DEWITTE Greet
NIHIL
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw)

DEEL l - VASTE RUBRIEKEN
Serie

Omschrijving
Verwelkoming door de waarnemende voorzitter
De waarnemend voorzitter heet de leden van het PB en de genodigde welkom en opent de vergadering om 19.30 uur. Hij wenst alle bestuursleden
het allerbeste voor 2017 en er wordt een glas aangeboden op het nieuwe jaar.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 13/12/16 te OOSTROZEBEKE 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.

Actie
Danny
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. Mail aan VZF dd. 14/12/16 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 13/12/16 te OOSTROZEBEKE
2. Mail aan VZF dd. 14/12/16 : meedelen beslissing m.b.t. uitnodiging Peepl
3. Mail aan Voorzitter VZF, secretaris-generaal VZF, alle West-Vlaamse leden van de RvB VZF en van de diverse VSB's : uitnodiging provinciale
jaarvergadering 2017
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 ROSC dd. 14/12/16 : meedelen beslissing bestuursleden m.b.t. extra wedstrijd op de zwemkalender
2. Brief van OK dd. 16/12/16 : overmaken volledige uitslag Flanders Swimming Open 2016
3. Brief aan alle West-Vlaamse clubs dd. 24/12/16 : uitnodiging provinciale jaarvergadering 2017
4. Brief aan alle West-Vlaamse clubs dd. 24/12/16 : uitnodiging officials voor huldiging 11/03/17 in BRUGGE
5. Mail aan alle West-Vlaamse clubs dd. 04/01/17 : uitnodiging jaarvergadering 04/03/17, uitnodiging officials voor huldiging 11/03/17, overmaken
nieuwe bijdragen- en kostentabel 01/01/2017
6. Mail van BZKdd. 11/01/17 : afgelasting voorjaarscriterium BZK van 05/03/17

Serie

6
7
8

Omschrijving
Diverse
1. Mail aan Peepl dd. 14/12/16 : meedelen beslissing m.b.t. uitnodiging voor toelichting aanbod Peepl
2. Mail aan S&R Olympia dd. 14/12/16 : vraag om vastlegging competitiebad voor wedstrijden 2017-2018
3 Brief aan Gedeputeerde voor sport provincie West-Vlaanderen, voorzitter van de provinciale sportraad, diensthoofd provinciale sportdienst.
schepen van sport stad Brugge, voorzitter van de sportraad van de stad BRUGGE, diensthoofd van de sportdienst van de stad BRUGGE en
aan de centrummanager S&R Otympia dd. 10/01/17: uitnodiging voor West-Vlaanderen Sprint op 1 1 maart 201 7 in S&R Olympia
4. Mail van Provinciale Sportdienst dd. 16/01/17 : oproep voor indienen ondersteuning evenementen 2017
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A
Website
Ale publicaties van krantenartikels werden offline geplaatst.
Opvolging patrimonium
Marian en Tony kijken voor de aankoop t-shirts en badmutsen Internationale Driekatnp.
We hebben voldoende medailles voor de West-Vlaanderen Sprint!

Actie

Johan
ledereen
Webmaster
Marian

DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (13 december 2016 te OOSTROZEBEKE)
Omschrijving

Serie
1
2

3

4

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, maar is niet verplichtend. Het gaat door
op 22/04/1 7 in de voormiddag. Details volgen.
Uitkeringen tussenkomsten lactaattesten 2016
Geert heeft eem overzicht gemaakt van de tussenkomsten lactaat dit jaar en licht toe.
Provinciale jaarvergadering 2017
De PJ17 werd vastgelegd op 4 maart 2017, IEPER.
Alle clubs werden per brief en per mail uitgenodigd Er vinden dit 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 ats één van huidige^ bestuursleden). Ook losse medewerkers blijven uiteraard steeds welkom.
DAS -beurs 2017
Het PB W-VL neemt deel aan de DAS-beurs 2017 die op 27, 28 en 29 juni 2017 zal doorgaan in Kortrijk. Op 30/1 1/16 werd de
technische fiche met prijsbestek van de zwembank overgemaakt aan het DAS-secretariaat. De dvd-speler en de monitor werden
besteld bij de provinciale uitleendienst.

Actie
Op te volgen Afgesloten
Geert
X

Danny

X

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

Omschrijving

1

Kalender 201 7-201 8
Vorig jaar werd beslist om geen kalendervergadering meer te houden, maar de kalender via mailverkeer met de clubs samen te
stellen. Greet zal het nodige doen om tegen eind april 201 7 de definitieve kalender van de provincie West-Vlaanderen klaar te

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Greet

Serie

2

3

4

5
6

7

8

9

Omschrijving
hebben. De loting van de wedstrijden van het Provinciaal Criterium Henri Lecluyse zal op de provinciale jaarververgadering
gebeuren in IEPER op 4 maart 2017. Ook de uitreiking van de prijzen van het clubklassement zal hier doorgaan.
Individuele prijzen Interclub Henri Lecluyse 2016
Geert bereidt de geldprijzen voor voor de zwemmers die hiervoor in aanmerking komen. Marian kijkt uit voor de prijzen in natura.
Uitreiking via de clubafgevaardigde op de West-Vlaanderen Sprint!
West-Vlaanderen Sprint!
Deze wedstrijd gaat dit jaar door op 1 1 maart in S&R Olympia in BRUGGE. Greet heeft het VP van de wedstrijd opgesteld het
werd ondertussen goedgekeurd door de provinciaal gemandateerde. Danny heeft de VIP's uitgenodigd. Het promotiemateriaal
provincie West-Vlaanderen en set walkie-talkies met oortjes werden besteld. Tony overloopt de taakverdeling. Danny zal bij
Arena een verzekering afsluiten voor de medewerkers die niet aan een club verbonden zijn.
Tijdens de wedstrijd zullen de individuele prijzen IC H. Lecluyse 2016 worden overhandigd aan de afgevaardigden.
Huldiging van de West-Vlaamse officials
Vóór de West-Vlaanderen Sprint! zal de huldiging van de officials doorgaan in zaal 'Brigitte Becue' in S&R Olympia. De officials
werden via hun clubsecretariaat uitgenodigd om aan deze huldiging deel te nemen. Geert zal contact opnemen met de
Horecamanager van de Rest-au-Café. Er zal opnieuw een attentie worden aangekocht voor alle aanwezige officials.
Algemene Vergadering VZF
De AV van de VZF zal dit jaar doorgaan op 25/03/17 in hotel Ramada in ANTWERPEN. Danny zal het provinciaal bestuur op
deze vergadering vertegenwoordigen en nadien verslag uitbrengen.
Gezellig samenzijn met alle medewerkers OPEN BK KB 2016
Datum moet nog worden bepaald. Alle medewerkers zullen per mail worden uitgenodigd.
Verkoop KBZB-zwembrevetten en bijhorende opnaaischifdjes in West- en Oost-Vlaanderen
In zijn mail dd. 05/01/17 informeert Freddy ons over de verkoop van KBZB-zwembrevetten en opnaaischildjes. Voor wat de
verkoop over 2016 in absolute aantallen betreft kenden we t.o.v. 2015 een daling van ca. 5 %. Er gingen toch nog 4832
brevetten en 2176 schildjes de deur uit naar West- en Oost-Vlaamse klanten. Freddy realiseerde voor het provinciaal bestuur
een netto-bedrag van ruim 700,00 Eur dat integraal ten goede komt van alle W-VL clubs. We wensen Freddy uitdrukkelijk te
bedanken voor de geleverde prestatie.
Afgelasting voorjaarscriterium BZK
Met een mail dd. 11/01/17 meldt BZK dat het zijn voorjaarscriterium voorzien voor zondag 05/03/2017 niet zal organiseren. Het
PB betreurt deze beslissing. Aangezien er geen overmacht kan ingeroepen worden, zal de kost van 75,00 Eur voor afgelasting
van een wedstrijd die hernomen werd op de wedstrijdkalender (zie Bijdragen- en Kostentabel dd. 01/01/2017) worden
aangerekend via de clubfactuur.
Ondersteuning evenementen 2017
Op 16/01/17 ontvingen we een mail van Provinciale Sportdienst dd. 16/01/17, waarin ons wordt gevraagd onze aanvragen in te
dienen voor ondersteuning van onze evenementen in 2017. Geert zal het nodige doen om via het digitale platform
tussenkomsten aan te vragen voor onze West-Vlaanderen Sprint! en voor onze PK's.

Actie
Op te volgen
Afgesloten

X

ledereen

Danny
Geert
Danny
Danny

X

X

X

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

Omschrijving

Actie
Op te volgen
Afgesloten
ledereen
ledereen
Danny
ledereen
Danny
ledereen
ledereen
ledereen
ledereen

04/03/17 PJ West-Vlaanderen (IEPER)
11/03/17 West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
25/03/17 AV VZF (ANTWERPEN)
03/06/17 Internationale Driekamp (WACHTEBEKE)
1
27-29/06/17 : DAS-beurs (KORTRIJK)
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
a. (Ronny) Podia 9/1 O-jarigen jongens/meisjes PC H. Lecluyse- Ronny licht toe hoe meisjes/jongens uit mekaar te halen voor medailles. Greet zal de clubs
inlichten over de aanpassing van het reglement, zodat jongens en meisjes 9/1 O-jarigen apart een medaille krijgen;
2
b. (Ronny) Officials die onvoldoende fungeren (min. 5 keer per jaar) zullen worden ingelicht door Ronny;
c. (Ronny) Inschrijving met tussentijden mag niet meer;
d. (Ronny) Er komt een opleiding binnen de provincie W-VL over meetmanager en teammanager;
De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 19/04/2017
UUR : 19.30 uur
PLAATS : DIKSMUIDE
Ondertekenina-cto©f-d«.bestuürders, OOSTROZEBEKE, 9 februari 2017

Danny UyiTERSPROT
'Waarnemend voorzitter-secretaris

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

Geert BARBRY
Penningmeester

