VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 03/2017
Datum :
Plaats:
Aanwezig :

www.zwemfed wvl. be

Verontschuldigd
Afwezig :
Uitgenodigd :

19 juni 2017
WERVIK
UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, HALSBERGHE Tony, LAMBERTIJN Marian, DEWITTE
Greet, DE MEULENAERE Gunther
BARBRY Geert
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw)

DEEL l -VASTE RUBRIEKEN
Serie

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB welkom en opent de vergadering om 19.30 uur. Hij heet Gunther welkom die voor de eerste keer aan de
vergadering deelneemt als gecoöpteerd bestuurder. Gunther krijgt de gelegenheid zich kort voor te stellen aan de collega's.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 19/04/17 te DIKSMUIDE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan de VZF.
Financieel verslag
NIHIL
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. Brief aan VZF dd. 20/04/17 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 19/04/17 te DIKSMUIDE
2. Brief aan VZF dd. 20/04/17 : overmaken voordracht gecoöpteerd bestuurder voor goedkeuring door de RvB VZF
3. Mail aan PB O-VL dd. 07/05/17 : overmaken naamlijst genodigden Internationale Driekamp 2017
4. Mail van VZF dd. 08/05/17 : bevestiging aanvaarding coöptatie Gunther de Meulenaere door RvB VZF
5. Brief van VZF dd. 16/05/17 : vraag voor advies voor erkenning nieuwe club in West-Vlaanderen
6. Mail aan VZF dd. 17/05/17 : formulering advies m.b.t. erkenning nieuwe club
7. Brief van VSB OW dd. 23/05/17 : VP OW 19de Brugse zwemdoortocht
8. Brief aan PB Q-VL dd. 04/06/17 : bedanking organisatie Internationale Driekamp 2017
9. Brief van VSB OW dd. 07/06/17 : VP OW Damme-Bruqqe
10. Mail van Mike Sarrazijn dd. 12/06/17 : voorstel kennismaking met PB W-VL als nieuw AD VZF
11. Brief van VZF dd. 12/06/17 : ISB-brevetten
12. Mail van VZF dd. 14/06/17 : standpunt RvB erkenning nieuwe club
13. Brief van VSB OW dd. 15/06/17 : VP OW GOLD
14. Brief van VSB OW dd. 15/06/17 : VP OW MZK
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
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Danny
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Omschrijving
vermeld en besproken :
1. Mail van ÜZKZ dd. 01/05/17 : melding stopzetting samenwerking met GOLD
2. Mail van BZC dd. 03/06/17 (via VZF) : vraaq om verduidelijking aangerekende boete voor afwezigheid provinciale jaarvergadering
Diverse
1. Mail van gedeputeerde voor sport van West-Vlaanderen dd 20/04/17 : bevestiging deelname Internationale Driekamp 2017
2. Mail van de dienstchef van de West-Vlaamse sportdienst dd. 25/04/17 : verontschuldiging voor Internationale Driekamp 2017
3. Mail van sportdienst Izeqem dd. 17/05/17 : standpunt college betreffende organisatie VZC18 in De Krekel
4. Mail van Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGO) Brugge dd. 31/05/17 : aanbod infosessies grensoverschrijdend
gedrag in de sport
Homologatie provinciale records
Zie Bijl A
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Alle officials op de PK's OW zullen een polo met het logo PB W-VL krijgen.
Oude medailles provincie zullen aan de oudere leeftijdscategorieën worden uitgereikt tijdens West-Vlaanderen Sprint!.

Johan
ledereen
Webmaster
Marian

DEEL II - FOLLQW-UP VAN VORIGE VERGADERING (19 april 2017 te DIKSMUIDE)
Serie
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Omschrijving
Bijscholing officials 2017
De bijscholing voor de West-Vlaamse officials op 22/04/17 in TORHOUT was een groot succes. In totaal namen 47 officials
deel. De powerpoints van de sprekers werden per mail overgemaakt aan iedereen die dit had gevraagd en ze werden ook op de
website geplaatst.
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 heeft op basis van de inputs van de clubs de West-Vlaamse kalender samengesteld en overgemaakt aan de VZF.
De kalender 2017-2018 werd aanvaard door de VZF en zal op onze website worden geplaatst.
Gezellig samenzijn met alle medewerkers OPEN BK KB 2016
Dit samenzijn ging door op 10/06/17 's avonds in 't Zwart Huis in BRUGGE. Alle medewerkers werden uitgenodigd per mail, in
totaal schreven zich 25 personen in. De VUB-studenten konden er wegens blokperiode niet bij zijn.
Internationale Driekamp 2017
Op 03/06/17 organiseerde het PB O-VL in samenwerking met SWEM de 25ste Internationale Driekamp in WACHTEBEKE.
Danny, Marian, Gunther en Ronny vertegenwoordigden West-Vlaanderen. De gedeputeerde van sport van onze provincie, Dhr.
Carl Vereecke, kwam onze West-Vlaamse atleten ondersteunen en overhandigde een deel van de medailles.
Het
eindklassement was als volgt : Oost-Vlaanderen behaalde 342 punten, West-Vlaanderen 335 punten en Zeeland 185 punten.
Er werd een bedankingsbrief gestuurd naar het PB O-VL voor de prima organisatie. Volgend jaar gaat de Internationale
Driekamp door in TERNEUZEN. Datum volgt.
Vlaams Zomercriterium 2018
Op 17/05/17 ontvingen we een negatieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad IZEGEM
m. b. t. de organisatie van het Vlaams Zomercriterium 2018 in De Krekel in IZEGEM. Er wordt actueel nog onderhandeld om de
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Actie
Afgesloten
Op te volgen

wedstrijd alsnog in De Krekel te laten doorgaan. Danny en Gunther hebben op 13/06/17 de gelegenheid gekregen het
wedstrijdconcept en de return voor stad IZEGEM toe te lichten aan de burgemeester, Dhr. Bert Maertens.

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
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Omschrijving
Aanstelling ondervoorzitter PB W-VL
De bestuursleden aanvaarden de kandidatuur van Tony om met onmiddellijke ingang de taak van ondervoorzitter van het
provinciaal bestuur West-Vlaanderen op te nemen. Er wordt eveneens beslist dat Danny de functies als voorzitter en als
secretaris alvast tot de volgende verkiezingen in 2018 zal blijven cumuleren.
Herverdeling van de taken van de bestuursleden
Door de verschuiving in de functies is een herverdeling van een aantal taken noodzakelijk. De lijst met taken wordt overlopen en
waar nodig aangepast.
Invulling functies KP, JF en SF voor wedstrijden van het PB
Het voorstel van taakverdeling wordt overlopen. Aan Freddy zal worden gevraagd bij de opmaak van de VP's hiermee in de
mate van het mogelijke rekening te willen houden.
Stopzetten samenwerking van UZKZ met GOLD
In een mail dd. 01/05/17 laat de voorzitter van UZKZ ons weten dat de samenwerking met GOLD wordt stopgezet bij de start van
het volgend seizoen en dat het als onafhankelijke club verder zal gaan. Tot eind dit seizoen blijven hun competitiezwemmers nog
onder een GOLD-licentie zwemmen, na de zomerkampioenschappen zullen deze omgezet worden naar UZKZ-licenties.
Vraag voor erkenning nieuwe zwemclub EXS
Met haar schrijven dd. 16/05/17 vraagt de VZF ons advies m.b.t. de erkenning van een nieuwe club EXS. Na grondige analyse
van de statuten en van de voordracht beslissen de bestuursleden een negatief advies te geven aan de RvB VZF. Het
gemotiveerd advies werd per mail op 16/05/17 overgemaakt aan de secretaris-generaal van de VZF en werd door de RvB VZF
gevolgd.
Niet-deeïname aan DAS-beurs 2017
Wegens een tekort aan beschikbare medewerkers werd beslist om niet deel te nemen aan de DAS-beurs 2017. Het DASsecretariaat, de VZF en de firma West Consultancy werden hiervan ingelicht op 17/05/17. Het bij de provinciale uitleendienst
gereserveerde materiaal werd afgezegd. Aan de VZF werd gevraagd de inrichting en bezetting van de stand voor haar rekening
te willen nemen. Die liet op 07/06/17 per mail weten hier niet te kunnen op ingaan. We vinden het jammer dat de VZF haar rol
hier niet in opneemt zoals andere federaties: sportpromotie is een kerntaak voor een Vlaamse federatie en ze krijgt daar
subsidies voor - professionelen moeten dit perfect kunnen en vooral willen en niet deze last afschuiven op reeds overbevraagde
vrijwilligers van clubs en provinciale besturen.
Nieuwe algemeen directeur van de VZF
Op de AV van de VZF in ANTWERPEN werd Dhr. Mike SARRAZIJN voorgesteld als nieuw algemeen directeur van de VZF, dit
met ingang vanaf 1 september 2017. We wensen Mike veel succes in zijn nieuwe functie en zullen hem op onze vergadering
van september uitnodigen om met de West-Vlaamse bestuursleden kennis te maken. We wensen tevens Dhr. Fernand VAN
HUYNÉGHEM te bedanken voor wat hij als secretaris-generaal van de VZF heeft betekend voor het zwemmen.
Grensoverschrijdend gedrag in de sport
Grensoverschrijdend gedrag in de sport, het was de voorbije dagen 'hot item' in de media! We zullen aan de VZF vragen of er
initiatieven worden uitgewerkt om de trainers en de clubs te sensibiliseren voor deze problematiek.
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Omschrijving
Bijscholing (uittreksel uit verslag VSB ZW dd. 11/05/2017)
Er is een verplichte bijscholing voorzien voor K, KP, JP en JF op zaterdag voor- of namiddag 23/09/2017 voor alle provincies in
hotel Ramada in ANTWERPEN. Voor de TAK's is de bijscholing vrijblijvend.
Onderwerpen: Splash - Integratie van zwemmers met lichamelijke en verstandelijke beperking - Reglementen en opfrissing.
Aankoop PR-kledij bestuursleden
Marian stelt voor orn naar analogie met het PB O-VL een hemd met logo te kopen voor alle bestuursleden. Dit hemd zou worden
gedragen op alle evenementen in een organisatie van het PB W-VL of waarop de bestuursleden het PB W-VL
vertegenwoordigen. Marian bespreekt een concreet voorstel en zal dit verder uitwerken
Financiële tussenkomst VZF in werking provinciale besturen
Met mail dd. 25/04/17 laat de VZF weten dat de financiële tussenkomst voor de provinciale besturen met onmiddellijke ingang zal
worden gehalveerd. De vaste tussenkomst zal vanaf nu 750 euro per provincie bedragen en de tussenkomst per lid wordt op
1,25 euro gebracht. Het PB W-VL vindt dit een drastische en eenzijdige beslissing die gevolgen zal hebben op de werking van
de provinciale besturen. Het PB W-VL zal de RvB om verduidelijking vragen.

Marian

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

1

Omschrijving
14-16/07/17 : Vlaams Zomercriterium (ANTWERPEN)
12/08/17 : PK OW korte afstand (MENEN)
03/09/17 : PK OW lange afstand (ZWEVEGEM)
21-22/10/17: PK (BRUGGE)
10/03/2018 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
13-15/07/18 : Vlaams Zomercriterium (WEST-VLAANDEREN)
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Tafelronde
Etentje VZF bestuursleden PB W-VL - Tony zal een restaurant zoeken en een datum vastleggen.
De vergadering wordt gesloten om uur l'L.üQ
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 18 september 2017 UUR : 19.30 uur
PLAATS : IEPER
„
Ondertekening door de bestuurders, WERVIK, 19 juni 2017
2

Gunther de MEULENAERE
Besty

Bijlage A
aan verslag 03/2017

dd. 19/06/2017

Homologatie Provinciale Records
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