5

4

2
3

1

Serie

Verontschuldigd
Afwezig :
Uitgenodigd:

18 september 2017
IEPER
UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, HALSBERGHE Tony, LAMBERTIJN Marian, DE
MEULENAERE Gunther
Geert BARBRY (ontslagnemend), DEWITTE Greet
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), Mike SARRAZIJN (Algemeen Directeur VZF)

Diverse
1 . Brief aan gedeputeerde voor sport van West-Vlaanderen dd 20/07/17 : aanvraag ondersteuning Vlaams Zomercriterium 2018
2. Mail van Geert BARBRY dd. 23/08/17 : ontslag uit PB als bestuurslid en penningmeester
3. Brief aan stad Brugge dd. 01/09/17 : aanvraag financiële ondersteuning PK 2017
4. 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

De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
Mail aan alle W-VL clubs dd. 31/08/17 : uitnodiging PK 2017

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. 20/06/17 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 19/06/17 te WERVIK
2. Brief aan VZF dd. 20/06/17 : bedankingsbrief aan Dhr. Fernand VANHUYNEGHEM n. a. v. zijn op pensioenstelling
3. Brief aan VZF dd. 20/06/17 : felicitatiebrief aan Dhr. Mike SARRAZIJN, nieuw algemeen directeur van de VZF
4. Mail aan VZF dd. 25/07/17 : grensoverschrijdend gedrag in de sport

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van het PB welkom en opent de vergadering om 19.30 uur. Hij heet Dhr. Mike SARRAZIJN welkom die sinds 1
september 2017 de nieuwe algemeen directeur is van de VZF ter vervanging van Dhr. Fernand VANHUYNEGHEM. De aanwezige bestuursleden
stellen zich voor en beschrijven kort hun taken binnen het provinciaal bestuur van WEST-VLAANDEREN.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 19/06/17 te WERVIK werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan de VZF.
Financieel verslag
Danny geeft een overzicht van de belangrijkste transacties 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.zwemfed vwl. be

Datum :
Plaats:
Aanwezig:

VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 04/2017

Danny

Danny

Danny

Danny

Danny

Actie

Omschrijving
aan de centrummanaqer S&R Olympia dd. 01/09/17: uitnodiging voor PK 2017 in S&R Olympia
Homologatie provinciale records
Zie Bijl A
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Er werden nieuwe medailles gegeven voor de OW-wedstrijden die als PK werden erkend.
Kledij voor medewerkers PK wordt na de vergadering gepast, in principe kan alles klaar zijn tegen de PK's.

Omschrijving

Internationale Driekamp 2017
Volgend jaar gaat de Internationale Driekamp door in TERNEUZEN. De datum Ijgt nog niet vast.
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. 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. Op 14/09/17 werd ons dossier door Gunther en de voorzitter van IKZ verdedigd op de sportraad van IZEGEM en er
werd een positief advies gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen. Vandaag zit het College samen.
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 VV-VL vindt dit een drastische en eenzijdige beslissing die gevolgen zal hebben op de werking van
de provinciale besturen. Het PB W-VL vraagt de nieuwe algemeen directeur om dit mee te nemen naar de RvB.
Grensoverschrijdend gedrag in de sport
N. a. v. van dit punt op onze dagorde dd. 19/06/2017 heeft de VZF informatie over deze problematiek gepubliceerd op haar
website. Met mail dd. 25/07/17 werd vanuit het PB W-VL aangedrongen op een meer diepgaande sensibilisering van de trainers
en de clubs. De VZF gaf een stand van zaken en informeerde alle PB's over de acties die tot dusver werden genomen en die in
de toekomst zijn voorzien. De nieuwe algemeen directeur licht één en ander verder toe.
Bijscholing K, KP, JP en JF
Er is een vrijblijvende bijscholing voorzien voor K, KP, JP en JF op zaterdag voor- of namiddag 23/09/2017 voor alle provincies in
hotel Ramada in ANTWERPEN. De TAK's worden eveneens uitgenodigd. Inschrijving kan online via de website van de VZF.

Omschrijving

Ontslag van Geert BARBRY als penningmeester en bestuurslid
Met mail dd. 23/08/17 liet Geert weten vanaf 1/09/17 te stoppen als bestuurslid en penningmeester van het provinciaal bestuur
West-Vlaanderen VZF. Het bestuur houdt eraan Geert te bedanken voor het vele werk dat hij de voorbije 7 jaar voor het PB
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heeft gedaan en wenst hem veel succes in alles wat hij doet. Geert blijft zijn functies als kamprechter, jurysecretaris en starter
verder uitoefenen.
Aanstelling van een nieuwe penningmeester
Het is noodzakelijk dat ons PB een penningmeester heeft die deze functie quasi exclusief kan uitvoeren. Enkele bestuursleden
werden door Danny persoonlijk gecontacteerd en gevraagd om eventueel de functie op te nemen. Danny zal nog een aantal
andere opties bekijken.
Coöptatie nieuw bestuurslid
Het PB heeft beslist om de openstaande vacature mee te nemen naar de PJ18 in februari en zal dus geen oproep voor een
coöptatie lanceren.
Afwezigheid BZC op jaarvergadering
BZC vroeg in haar rnail dd. 03/06/17 (via VZF) verduidelijking over de aangerekende boete voor afwezigheid op de provinciale
jaarvergadering. Na toelichting door de penningmeester werd de boete betaald.
Mailadres Gunther
Het mailadres events@zwemfedwvl.be zal worden toegekend aan Gunther. Gunther zal als nieuw bestuurslid instaan voor de
organisatie en coördinatie van onze evenementen (vb. Vlaams Zomercriterium 2018) en zal de contacten onderhouden met de
andere disciplines (WP, OW, Synchro, Masters). Aan de webmaster zal worden gevraagd het mailadres aan te maken en een
jDaswoord aan Gunther over te maken.
Etentje VZF bestuursleden PB W-VL
Het etentje werd vastgelegd op 07/10/17 's avonds om 19.00 uur in 't Meulenhuys, Kruisekestraat 162, 8940 WERVIK. Geert zal
als ontslagnemend bestuurslid worden uitgenodigd. De rekening zal aansluitend aan de VZF worden overgemaakt.
PK 21 -22/1 0/1 7
S&R Olympia werd vastgelegd voor beide dagen. Greet heeft de VP's opgesteld en overgemaakt. Tony overloopt de
taakverdeling van de wedstrijd, rekening houdend met de verschuivingen van verantwoordelijkheden zoals op de vorige
vergadering werd besproken en rekening houdend met het ontslag van Geert die instond voor het financiële luik en Horeca. De
subsidieaanvraag stad Brugge werd ingediend. De VIP's werden per brief uitgenodigd op 1/09/17. Ondertussen hebben de
gedeputeerde van sport van West-Vlaanderen, mevrouw de schepen van sport van de stad BRUGGE, de voorzitter van de
Brugse sportraad en het diensthoofd van de provinciale sportdienst hun aanwezigheid bevestigd.
Aangezien op 22 oktober in de namiddag een hoog-risicomatch wordt gespeeld tussen Club Brugge en FC Antwerp is het
noodzakelijk om op 05/10/17 deel te nemen aan voorbereidend overleg met de politie.
Aanpassing programma PK
Vanaf 2018 zal 4 x 100 VS en WS MIXED (binnen de categorie) op het VP van de PK's worden opgenomen.
Aanpassing PR's
Aflossingen 4 x 50 VS en 4 x 50 WS en 4 x 100 VS en 4 x 100 WS MIXED (binnen de categorie) zullen als PR worden erkend.
PK OW korte en lange afstand 2018
Het PK OW korte afstand werd dit jaar georganiseerd in MENEN, de lange afstand ging door in ZWEVEGEM. Het PB stelde de
medailles ter beschikking. Alle officials ontvingen een witte polo met het logo van het PB. Danny zal een oproep lanceren naar
alle OW-clubs om hun kandidatuur te stellen voor het PK OW korte en lange afstand in 2018. Verdere opvolging gebeurt door
Gunther.
Provinciale jaarvergadering 2018
De PJ18 werd vastgelegd op 17/02/2018.
Danny zal de agenda opstellen en voor eind december alle clubs per brief uitnodigen. Er vinden volgend jaar verkiezingen
plaats, zowel binnen de VSB's, als binnen het PB. Binnen het PB loopt het mandaat af van Marian, Tony en Gunther en moet de
coöptatie van Gunther worden bevestigd door de clubs.

Omschrijving
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Marian LAMBERTIJN
Materiaêlbeheerder

Gunther de MEULENAERE
Events

23/09/17 : Bijscholing K, KP, JP en JF (vrijblijvend voor TAK's)(Hotel Ramada, ANTWERPEN)..
21-22/10/17: PK (BRUGGE)
10/03/2018 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
13-15/07/18 : Vlaams Zomercriterium (WEST-VLAANDEREN)

Tafelronde
1. Peter van SWEM zal een nieuw medaillebord maken voor het PB W-VL.
2. Aankoop medailles voor drie jaar West-Vlaanderen Sprint!
De vergadering wordt gesloten om 21.45 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 7 december 2017
UUR : 19.30 uur
PLAATS : IZEGEM
Ondertekening door de bestuurders, IEPER, 18 september 2017
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Omschrijving

Coöptatie Dhr. Jens BUYSÉ voor VSB WP
Op 28/08/1 7 ontvingen we van de VZF een mail met de vraag om de voordracht van Dhr. Jens BUYSE voor het VSB WP goed te
keuren. Omdat niemand betrokkene kende, werd een sportief CV opgevraagd alvorens goedkeuring te geven. Op 02/09/17
werd vastgesteld dat de voorgedragen kandidaat al op de website van de VZF was hernomen als lid van het VSB WP.
Ondertussen werd een positief advies gegeven en heeft ook de RvB voorlopig aanvaard.

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE

Omschrijving

Serie

Bijlage A
aan verslag 04/2017

dd. 18/09/2017

Homologatie Provinciale Records

Dames
13 en 14-jarigen (Miniemen)
50m vrije slag

Van BrabandtZita ISWIM

50m Györ (Hun) 27/07/2017

26.93

Genk

25.72

Heren
13 en 14-jarigen (Miniemen)
50m vrije slag

Devos Abel COAST

50m

21/07/2017

