5

4

2
3

Serie
1

Verontschuldigd
Afwezig :
Uitgenodigd :

Diverse
1 . Brief van provinciale sportdienst dd. 16/02/17 : uitnodiging voor West-Vlaamse sportprijzen 2016
2. Brief aan de gedeputeerde voor sport van West-Vlaanderen. de voorzitter van de West-Vlaamse sportraad en de dienstchef van de WestVlaamse sportdienst dd. 19/04/17 : uitnodiging voor Internationale Driekamp 2017 in WACHTEBEKE

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. 10/02/17 : uitnodiging officials voor bijscholing 2017
2. Mail aan alle W-VL clubs dd. 04/03/17 : overmaken verslag PJ17 en Historisch Verslag 2016
3. Mail van TZT dd. 12/03/17 : afgelasting sprintwedstrijd 02/04/17
4. Brief van RYSC dd. 08/03/17 : voordracht bestuurslid PB W-VL
5. Brief van EFC-IKZdd. 10/04/17 : voordracht bestuurslid PB W-VL

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. 09/02/17 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 09/02/17 te OOSTROZEBEKE
2. Mail van PB O-VL dd. 16/02/17 : uitnodiging voor 25ste editie van de Internationale Driekamp 2017
3. Mail aan alle W-VL leden in de verschillende VSB's en in de RvB VZF dd. 04/03/17 : overmaken verslag PJ17 en Historisch Verslag 2016
Danny

Geert

Danny

Geert

Danny

Actie

19 april 2017
DIKSMUIDE
UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, HALSBERGHE Tony, LAMBERTIJN Marian, BARBRY
Geert, DEWITTE Greet
NIHIL
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw)

Omschrijving
Verwelkoming door de waarnemende voorzitter
De waarnemende voorzitter heet de leden van het PB welkom en opent de vergadering om 19.30 uur. Hij bedankt Ronny dat hij gastheer wil zijn
voor deze vergadering. Het PB biedt Ronny en zijn echtgenote Lieve een klein geschenk aan.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 10/02/17 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.

DEEL l -VASTE RUBRIEKEN

www.zwernfedwvl.be

Datum :
Plaats:
Aanwezig :

VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 02/2017

Omschrijving

Opvolging patrimonium
Marian kijkt voor de aankoop t-shirts voor de Internationale Driekamp. De badmutsen zijn besteld, maar nog niet geleverd.

NIHIL

Homologatie provinciale records
Zie Bijl A
Website
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Serie

Bijscholing officials 2017
Het PB W-VL organiseert op 22/04/1 7 een bijscholing voor de W-VL officials. Dit leer- en informatiemoment zal doorgaan in
TORHOUT en geldt als een officiële bijscholing, maar is niet verplichtend. Alle officials werden via hun club ingelicht. Actueel
zijn 47 officials ingeschreven. Aansluitend kunnen ze deelnemen aan een spaghettimaaltijd. De lesgevers worden om 08.15 uur
in TORHOUT verwacht.
Provinciale jaarvergadering 2017
De PJ17. ging door op 4 maart 201 7 in het stedelijk zwembad van IEPER.
We verwijzen naar het aparte verslag dat n. a. v. van de PJ17 werd opgemaakt. Dit verslag werd op 04/03/17 via mail aan alle
clubs, aan alle West-Vlaamse leden in de verschillende VSB's en in de RvB VZF overgemaakt en werd eveneens op de site
geplaatst. Aan BZC zal de boete worden aangerekend wegens afwezigheid. De boete voor niet tijdig terugsturen van het
bericht van aanwezigheid (BvA) PJ of BvA niet conform zal worden aangerekend aan IKZ, MZK, RZV.
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 mei 2017 de definitieve kalender van de provincie West-Vlaanderen klaar te
hebben. De loting van de wedstrijden van het Provinciaal Criterium Henri Lecluyse werd op de provinciale jaarververgadering in
IEPER georganiseerd. We verwijzen voor de toekenning van de wedstrijden PC naar het apart verslag van de PJ17. De
deadline om inputs over te maken aan de sportsecretaris@zwemfedwvl . be, CC aan secretaris@zwemfedwvl . be is 12 mei 2017,
24.00 uur.
West-Vlaanderen Sprint!
Deze wedstrijd ging door op 1 1 maart in S&R Olympia in BRUGGE en was alweer een groot succes.
De elementen van feedback en de lessons learned werden besproken.
Huldiging van de West-Vlaamse officials
Vóór de West-Vlaanderen Sprint! werden de West-Vlaamse officials gehuldigd. De commentaren op dit initiatief waren heel
positief! We houden eraan om onze officials nogmaals te bedanken voor het vrijwillig engagement dat ze iedere keer opnieuw
voor de zwemsport binnen onze provincie (en daarbuiten) tonen.
Algemene Vergadering VZF
Danny heeft op 25/03/17 in naam van het PB W-VL deelgenomen aan de AV van de VZF in hotel Ramada in ANTWERPEN.
Hij brengt kort verslag uit over de vergadering.
Gezellig samenzijn met alle medewerkers OPEN BK KB 2016
Samenzijn werd vastgelegd op 10 juni 's avonds. Danny kijkt uit naar een restaurant in het Brugse.

Omschrijving

DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (09 februari 2017 te OOSTROZEBEKE)
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Danny

Greet

Geert

X

X

X

X

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Marian

ledereen
Webmaster

Johan

Actie

Omschrijving

Internationale Driekamp 2017
Op 16/02/17 ontvingen we de uitnodiging voor deelname aan de 25ste Internationale Driekamp die op 3 juni 2017 zal doorgaan in
WACHTEBEKE in een organisatie van het PB 0-VL in samenwerking met SWEM. De uitnodiging wordt besproken en de taken
worden verdeeld onder de deelnemende bestuursleden. Greet zal de provinciale selectie samenstellen tegen uiterlijk 15 mei.
Danny heeft de gedeputeerde van sport, de voorzitter van de provinciale sportraad en de dienstchef van de provinciale
sportdienst uitgenodigd om aanwezig te zijn in WACHTEBEKE.
Uitnodiging West-Vlaamse sportprijzen 2016
We ontvingen een uitnodiging voor de uitreiking van de West-Vlaamse Sportprijzen 2016 in het Fabriekspand in ROESELARE.
Danny heeft het PB hierop vertegenwoordigd. Het was spijtig dat niemand uit de zwemsport, synchro of waterpolo werd
voorgedragen voor één van de sportprijzen.
Afgelasting sprintwedstrijd TZT 02/04/17
Op 12/03/17 ontvingen we van TZT een mail waarin de afgelasting van hun sprintwedstrijd op 02/04/17 werd gemeld. De
voorziene boete cf. de bijdragen- en kostentabel zal niet worden geïnd. De VZF werd van de afgelasting ingelicht door de
provinciaal gemandateerde.
Kritische invulling van de wedstrijdkalender West-Vlaanderen
De wedstrijd van TORHOUT is de tweede wedstrijd die wegens gebrek aan interesse moet worden afgelast. Veel clubs
verkiezen om buiten de provincie aan wedstrijden deel te nemen. Het provinciaal bestuur kan de clubs niet verplichten om in te
schrijven op onze eigen provinciale wedstrijden. De invulling van de zwemkalender blijft een bevoegdheid van de clubs.
Kandidaturen voor het PB W-VL
We ontvingen twee kandidaturen voor de vacante plaats binnen het PB. De bestuursleden bespreken beide kandidaturen. De
voorzitter zal de twee kandidaten persoonlijk contacteren om hen de beslissing mee te delen. De weerhouden kandidaat zal aan
de RvB VZF worden voorgedragen als gecoöpteerd bestuurslid voor West-Vlaanderen. Wat de taakverdeling binnen het PB
betreft, werd beslist dat Dhr. Danny UYTTERSPROT vanaf heden voorzitter-secretaris wordt van het provinciaal bestuur. De
interne taakverdeling zal worden besproken op de volgende vergadering.
Vlaams Zomercriterium 2018
Op 12, 13 en 14 juli 2018 zal het Vlaams Zomercriterium worden georganiseerd door het PB W-VL. Er werd op 05/03/2017 een
eerste verkenning uitgevoerd in het openluchtzwembad van IZEGEM. De site is heel geschikt voor dit evenement. De officiële
vraag werd overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad IZEGEM.

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE

6

5

4

3

2

1

Serie

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN

ledereen

ledereen

X

X

X

X

Actie
Op te volgen Afgesloten

03/06/17 : Internationale Driekamp (WACHTEBEKE)
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)

Omschrijving

Actie
Op te volgen
Afgesloten
ledereen
Danny
ledereen
ledereen
ledereen
ledereen

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

Geert BARBRY
Penningmeester

Tafelronde
a. (Ronny) Wedstrijd over 3 dagen kan niet, met uitzondering van ZOLA en ROSC (tijdsduur stipt te respecteren);
2
b. (Ronny) Doven en slechthorenden kunnen een attest aanvragen voor deelname aan het valide zwemcircuit. In afwachting moeten ze tot de start worden
toegelaten met assistentie.
De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 19/06/2017
UUR : 19.30 uur
PLAATS : MENEN
Ondertekening door de bestuurders, DIKSMUIDE, 19 april 2017
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Serie

Bijlage A
aan verslag 02/2017
dd. 19/04/2017

Homologatie Provinciale Records
Heren
13 en 14-jarigen (Miniemen)
lOOm vrije slag

Devos Abel COAST

25m

Waregem

17/04/2017

0.53.83

