VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 01/2018
Datum :
Plaats:
Aanwezig :

www.zwemfedwvl.be

Verontschuldigd
Afwezig :
Uitgenodigd :

19 februari 2018
OOSTROZEBEKE
UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, HALSBERGHE Tony, LAMBERTIJN Marian, DE
MEULENAERE Gunther, DEWITTE Greet, DESMET Carl
NIHIL
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw)

DEEL l -VASTE RUBRIEKEN
Serie
1

2
3
4
5

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De vergadering gaat door ten huize Marian. Danny bedankt gastheer en -vrouw en overhandigt een klein geschenk. De voorzitter heet de leden
van het PB welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 07/12/17 te IZEGEM 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.

Actie
Danny
Danny
Danny
Danny

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 :
Brief aan VZF dd. 09/12/17 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 07/12/17 te IZEGEM
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
1. Brief aan alle W-VL clubs dd. 1 5/1 2/1 7 : overmaken uitnodiging Provinciale Jaarvergadering 2018
2. Brief aan alle W-VL clubs dd. 15/12/17 : overmaken uitnodiging huldiging West-Vlaamse officials
3. Mail aan alle W-VL clubs dd. 20/12/17 : overmaken uitnodiging Provinciale Jaarvergadering 2018
4. Brief aan alle W-VL zwemclubs dd. 27/12/17 : uitnodiging voor vorming meetmanaqer/teammanager
5. Mail aan alle clubs dd. 03/01/18 : oproep indienen terugbetalingsdossier lactaat 2017
6. Mail aan alle zwemclubs dd. 26/01/18 : uitnodiging voor West-Vlaanderen Sprint!

Danny

Diverse
Brief aan sportdienst stad BRUGGE dd 20/12/17 : overmaken dossier stedelijke ondersteuning PK 2017
6

Homologatie provinciale records
Zie Bijl A

Johan

Serie
7
8

Actie
ledereen
Webmaster

Omschrijving
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Medailles West-Vlaanderen Sprint! werden aangekocht voor drie jaar.
Er zullen t-shirts worden aangekocht voor de redders die op onze wedstrijden fungeren.
Tony zal prospectie doen voor de aankoop van een windstopper voor de bestuursleden.

Marian
Tony

DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (7 december 2017 te IZEGEM)
Omschrijving

Serie
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2

3

4

6

7

Internationale Driekamp 2018
Volgend jaar gaat de Internationale Driekamp door in TERNEUZEN. De datum werd nog niet vastgelegd.
Vlaams Zomercriterium 2018
Het VZC 2018 zal op 13-15/07/2018 doorgaan in De Krekel in IZEGEM. Gunther licht de bestuursleden in over de besproken
punten en follow up. Het lastenboek wordt ondertekend en zal eerstdaags aan de VZF worden overgemaakt. De taakverdeling
wordt besproken en de deeltaken worden aan de verantwoordelijke bestuurders overgedragen voor opvolging.
PK OW 2018
Op 19/09/17 werden alle zwemclubs opgeroepen om hun kandidatuur voor het PK OW 2018 korte en lange afstand in te dienen
via events@zwemfedwvl.be We ontvingen maar één kandidatuur. Het PB beslist dat BYK op 01/09/18 het PK OW korte afstand
mag organiseren en dat MZK het PK OW lange afstand mag organiseren in MENEN op 11/08/18.
West-Vlaanderen Sprint 2018
Op zaterdag 10/03/18 wordt de West-Vlaanderen Sprint! georganiseerd in Lago Brugge. Deze wedstrijd zal zoals steeds worden
voorafgegaan door de huldiging van de West-Vlaamse officials. Tony bespreekt de taakverdeling. Promotiemateriaal en walkietalkies werden reeds gereserveerd bij de provinciale uitleendienst. De pauzes zullen worden vastgelegd na samenstelling van
het programma.
Vorming Sport met Grenzen
De VZF zal ten behoeve van alle West-Vlaamse clubs een vormingsmoment Sport met Grenzen voorzien op zaterdag 16 juni
2018 in de voormiddag (vanaf 10.00 uur) in zaal Brigitte Becue in Lago Brugge. De VZF zal eerstdaags alle clubs hierover
aanschrijven en meer details ter beschikking stellen.
AV VZF 201 8
De AV VZF werd vastgelegd op 24/03/18 in de Holiday Inn in GENT. De clubs zullen zoals gebruikelijk worden uitgenodigd voor
deze algemene vergadering. Het PB zal hierop worden vertegenwoordigd door de voorzitter en ondervoorzitter. Tony zal op de
volgende vergadering de belangrijkste punten bespreken.
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DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

Omschrijving

1

Opleiding Teammanager en Meetmanager
Op 03/02/18 werd een opleiding TM en MM georganiseerd in S&R Olympia t.v.v. alle West-Vlaamse clubs. Er schreven zich
twaalf deelnemers in van negen verschillende clubs. De lesgever en de begeleider ontvingen een vrijwilligersvergoeding. Alle
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Omschrijving
deelnemers ontvingen een drankbonnetje. Het PB wil via deze weg de lesgever, Dhr. Ronny BUGGENHOUT, bedanken voor de
heel boeiende uiteenzettingen.
Provinciale jaarvergadering 2018
De PJ18 ging door op 17/02/2018 in De Leest in IZEGEM.
De volgende clubs waren afwezig en zullen de voorziene kost moeten betalen : BZK en WNB
De volgende clubs stuurden hun bericht van aanwezigheid niet tijdig en/of niet conform terug en zullen de voorziene kost moeten
betalen : KVO, RZV, TZT, ZB.
De volgende mandaten werden voorgedragen aan de VZF :
a. VSB OW: Dhr. Roland MONTENS
b. VSB Synchroonzwemmen: Mevr. Jasmien DUMORTIER
c. VSB Masters: Dhr. Koen DESRUELLE
d. PB West-Vlaanderen: Dhr. Tony HALSBERGHE, Mevr. Marian LAMBERTYN, Dhr. Gunther DE MEULENAERE en Dhr. Carl
DESMET.
De invulling van de functies binnen het PB wordt als volgt beslist :
Voorzitter: Tony HALSBERGHE
Ondervoorzitter-secretaris: Danny UYTTERSPROT
Sportsecretaris: Greet DEWITTE
Penningmeester: Carl DESMET
Materiaalbeheerder: Marian LAMBERTYN
Verantwoordelijke homologaties: Johan DE GEETER
Verantwoordelijke events: Gunther DE MEULENAERE
Het verslag van de provinciale jaarvergadering wordt per mail overgemaakt aan alle clubs en wordt eveneens op de website
geplaatst.
Terugbetaling lactaat 2017
Het provinciaal bestuur heeft beslist om ook voor 2017 deels tussen te komen in de kosten van lactaattesten. De tussenkomst is
beperkt tot 5,00 Eur per test met een maximum van 2 tests/kalenderjaar/zwemmer. Aan de clubs werd per mail dd. 03/01/18
gevraagd om uiterlijk tegen 15/02/18 een kopie van de factuur over te maken aan secretaris@zwemfedwvl.be Zes clubs
dienden een aanvraag in. De betaling op de clubrekening zal uiterlijk tegen 01/04/18 worden uitgevoerd.
Vrijwilligersvergoeding en verplaatsingskosten
In 2018 stijgt de vrijwilligersvergoeding wegens indexering naar maximum 34,03 euro per dag. De vervoerskosten zijn beperkt
tot maximum 2000 km per jaar voor je eigen auto met een maximum 0,3460 euro per kilometer.
Samenstelling kalender 2018-2019
Greet zal in de komende weken de clubs uitnodigen om hun wedstrijden 2018-2019 kenbaar te maken. De sportsecretaris zal op
basis van de inputs de kalender samenstellen. Indien dit lukt via mailverkeer zal ook nu geen kalendervergadering worden
georganiseerd.
Bijkomende wedstrijd op de kalender
In een mail dd. 31/01/18 vraagt IKZ de toestemming om een extra wedstrijd 'lange afstand' te organiseren op 23/06/18 van 9.00
tot 12.00 uur, op dezelfde dag als de Krekel-Open-Bad, maar dan tijdens de voormiddag. Concreet zou het gaan over 4
wedstrijden 1500m en 4 wedstrijden 800m. Het bestuur aanziet deze wedstrijd als een aanpassing aan het VP.
Schrapping wedstrijd van de kalender
ROSC heeft beslist om de wedstrijd die op 25/05/18 voorzien was op de kalender, niet te organiseren. Het bestuur stemt in met
deze schrapping van een wedstrijd. Het bestuur aanziet deze schrapping als een aanpassing aan het VP.
Interprovinciaal Beraad 2018
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Omschrijving
In 2018 is het PB W-VL verantwoordelijk voor de hosting van het Interprovinciaal Beraad. Dit zal doorgaan op 24/11/18 in
WAREGEM. De provinciale besturen zullen ongeveer één maand voor de vergadering worden aangeschreven voor het indienen
van agendapunten.

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
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ledereen
Gunther
Gunther
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Serie
10/03/18 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
24/03/18 : AV VZF (GENT, Holiday Inn)
16/06/18 : VormingJSport met Grenzen' (BRUGGE)
... : Internationale Driekamp (TERNEUZEN)
13-15/07/18 : Vlaams Zomercriterium (IZEGEM)
11/08/18 : PK OW lange afstand (MZK, MENEN)
01/09/18 : PK OW korte afstand (BYK, BRUGGE)
20-21/10/18: PK (BRUGGE)
09/03/19 : West-Vlaanderen Sprint (BRUGGE)

Tafelronde
Mogen de t-shirts official VZF gedragen worden op wedstrijden - Ronny informeert.
De vergadering wordt gesloten om 22.10 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 14/03/18
UUR : 19.00 uur
PLAATS : IZEGEM
Ondertekening door de bestuurders, OpSTROZEBEKE, 19 februari 2018
2

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

/
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Carl DES
Penning meest

Bijlage A
aan verslag 01/2018
dd.19/02/2018

Homologatie Provinciale Records

Dames
'-

13 en 14-jarigen (Miniemen)
50m schoolslag

Borgonie Lisa RZV

25m

Mons

29/12/2017

0.33.90

30/12/2017

1.08.73

24/09/2017

0.24.99

Heren
11 en 12-jarigen (Benjamins)
lOOm wisselslag

Schotte Edward ISWIM 25m Leuven

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

DevosAbel

COAST 25m leper

