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WWW .zwemfedwvl.be

VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 03/2018
Datum :
Plaats :
Aanweziq :
Verontschuldiqd :
Afwezig :
Uitqenodiqd :

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

DEEL 1 - VASTE RUBRIEKEN
Serie
1

2
3
4
5

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De vergadering gaat door ten huize Carl. Tony bedankt gastheer en -vrouw en overhandigt een klein geschenk. De voorzitter heet de leden van
het PB welkom en opent de vergadering om 19.30 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 14/03/18 te IZEGEM werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan de VZF.
Financieel verslag
Carl 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.
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. 16/03/18 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 14/03/18 te IZEGEM
2. Brief aan VZF dd. 16/03/18 : overmaken ondertekend lastenboek Vlaams Zomercriterium 2018
3. Mail van VZF dd. 05/04/18 : overlegmoment PAGO - vraag tot vastleggen zaal in Lagos Olympia

Actie
Tony
Carl
Tony
Carl

Danny

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 clubs dd. 1 1/03/18 : melding verloren voorwerpen West-Vlaanderen Sprint!
..•

6
7

8

Diverse
NIHIL
Homologatie provinciale records
Zie Bijl A
Website
De website van het Vlaams Zomercriterium 2018 werd aangemaakt op de website van EFC-IKZ www.zwemclubikz.be en zal binnenkort via een
link toegankelijk worden voor iedereen.
Opvolging patrimonium
De hemden en de windstopper (met logo) voor de bestuursleden werden aangekocht en verdeeld.
De t-shirts voor de redders werden de eerste keer gedragen tijdens de West-Vlaanderen Sprint!

Johan
ledereen
Webmaster
Marian
Tony

Serie

Omschrijving
Aankoop lenyards voor kandidaat-officials (herkenbaarheid).
Aankoop hemden voor kamprechters in functie examinator (herkenbaarheid).

Actie

DEEL H - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (14 maart 2018 te IZEGEM)
Omschrijving

Serie
1

2

3

Internationale Driekamp 2018
Dit jaar gaat de Internationale Driekamp normaal door in TERNEUZEN. De datum werd nog niet vastgelegd, omdat de
voorgestelde datum voor OOST- en WEST-VLAANDEREN niet past. Niemand van de Kring ZUID (ZEELAND) beantwoordt
mailverkeer en niemand is telefonisch bereikbaar. We proberen een datum vast te leggen in het najaar.
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 huidige stand
van zaken en follow up. Het lastenboek werd ondertekend en aan de VZF worden overgemaakt. Er worden periodieke
vergaderingen georganiseerd waar alle aspecten van de wedstrijd worden besproken en opgevolgd. Van deze vergaderingen
wordt steeds een verslag opgesteld voor intern gebruik.
West-Vlaanderen Sprint 2018
Op zaterdag 10/03/18 werd de West-Vlaanderen Sprint! georganiseerd in Lago Olympia Brugge.
Lessons learned
1 . De timing op het wedstrijdprogramma was veel te ruim ingesteld - dit leidde bij iedereen tot verwarring;
2. Enkele technische storingen door niet goed functioneren van aantikplaten;
3. Huldiging officials werd alweer heel erg geapprecieerd - bovendien kregen alle officials (ook zij die niet fungeerden), naast
een geschenk ook gratis toegang tot de wedstrijd;
4. Aanwezigheid van de gedeputeerde Carl Vereecken en de schepen van sport Dolores David werd erg op prijs gesteld;
5. Onlusten na voetbalmatch Cercle Brugge - Beerschot zorgden voor een oponthoud na de zwemwedstrijd;
6. Er waren ook dit jaar een aantal aanvragen van clubs van buiten de provincie. We zijn op deze verzoeken niet ingegaan.
Op die manier vermijden we dat de wedstrijd uitloopt en behouden we de eigenheid van deze 'West-Vlaamse'
sprintwedstrijd.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Greet

ledereen

X

AVVZF2018
4

5

6

De AV VZF ging door op 24/03/18 in de Holiday Inn in GENT. Het PB werd hierop vertegenwoordigd door de voorzitter en
ondervoorzitter-secretaris. Tony bespreekt kort de belangrijkste punten.
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. De VZF heeft reeds bepaalde wedstrijddata op de template 'zwemkalender 2018-2019' geplaatst. De data van
de wedstrijden van het PC Henri Lecluyse werden hernomen op het verslag van de provinciale jaarvergadering.
Interprovinciaal Beraad 2018
In 2018 is het PB W-VL gastheer voor het Interprovinciaal Beraad. Dit zal doorgaan op 24/1 1/18 in WAREGEM. De provinciale
besturen zullen ongeveer één maand voor de vergadering worden aangeschreven voor het indienen van agendapunten.

X

Greet

Danny

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

1
2

3

4

5

6

7

Omschrijving
Onrechtmatig gebruik van zwemfedwvl-mailadressen
Op 27/03/18 werd een onrechtmatig gebruik vastgesteld van het zwemfedwvl-mailadres van de voorzitter. Gelukkig was
iedereen voldoende alert om aan het verzoek tot betaling geen gevolg te geven. We zullen een aantal aanpassingen uitvoeren
op onze website en discreter met privé-gegevens omspringen om aan de regels van de GDPR te voldoen.
Reclame op VZF t-shirts officials
Ronny doet navraag tegen de volgende vergadering.
Verkoop KBZB-zwembrevetten en bijhorende opnaaischildjes in West- en Oost-Vlaanderen
In zijn mail dd. 03/01/18 informeert Freddy ons over de verkoop van KBZB-zwembrevetten en opnaaischildjes in 2017. De
verkoop van zwembrevetten en schildjes bracht in 2017 voor het Provinciaal Bestuur een netto-bedrag op van 1257 Eur t.o.v.
708 Eur in 2016. We wensen Freddy uitdrukkelijk te bedanken voor de geleverde prestatie.
Overdracht van de functie 'penningmeester'
Op 27/03/18 vond de overdracht van de functie van penningmeester plaats tussen Danny en Carl. Eerder al gingen beide naar
het Belfius kantoor in Torhout om de nodige volmachten en bevoegdheden op de rekening te regelen. Carl is sinds 01/04/18
verantwoordelijk als penningmeester van het provinciaal bestuur. Al het mailverkeer voor de penningmeester mag dan ook vanaf
nu gericht worden aan penninameesterSïzwemfdwvl.be
Overlegmoment PACO
Eind 2017, begin 2018 heeft de VZF een enquête gedaan bij de clubs over de huidige PACO-werking. De resultaten van deze
enquête en de acties die ze hieruit halen, wil de VZF graag bespreken met de clubs en daarvoor organiseren ze in elke provincie
een overlegmoment. Voor West-Vlaanderen zou dit aansluiten aan de vorming 'Sport met grenzen' op zaterdag 16/06/18. De
vorming van sport met grenzen zou duren tot ongeveer 13.00 uur. Het PACO-overleg wil de VZF laten plaatsvinden van 13.30 15.00 uur. Danny heeft de zaal in Lago Olympia vastgelegd voor de namiddag. De VZF zal zelf de uitnodigingen versturen naar
de clubs in de doelgroep.
Tussenkomst in lactaattesten
Het PB W-VL heeft tijdens de jaarvergadering de gedeeltelijke terugbetaling van lactaattesten uitdrukkelijk in de kijker gezet.
Voor alle duidelijkheid, deze tussenkomst is enkel voorzien voor zwemmers die bij een West-Vlaamse club zijn aangesloten en
ook het CV-nummer hebben bij die club.
Afgelasting Lentecriterium
UZKZ informeerde ons per mail dat het Lentecriterium, voorzien op 06/05/2018 in ZWEVEGEM geannuleerd moet worden
wegens defecte muur die niet meer op tijd gerepareerd kan worden. De club kan niet meer uitwijken naar een ander zwembad.
Het PB beslist om de voorziene boete voor afgelasting van een wedstrijd niet te innen (overmacht om technische reden).

Actie
Op te volgen Afgesloten
X
X
X

X

X

X

X

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Omschrijving

Serie

1

16/06/18 : Vorming 'Sport met Grenzen' (AM) en 'PACO-overlegmoment' (PM)(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-VlaanderenJ3print (BRUGGE)

Actie
Op te volgen
Afgesloten
VZF
X
Greet
ledereen
Gunther
Gunther
ledereen
ledereen

Tafelronde
Toegangskaarten bestuursleden en partners - gratis toegang West-Vlaamse wedstrijden.
Etentje bestuursleden betaald door VZF - 15 september 2018 - Gunther kijkt voor restaurant.
De vergadering wordt gesloten om 21.50 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 26/04/18
UUR : 19.00 uur
PLAATS : IZEGEM
Ondertekening door de bestuurders, VELDEGEM, 18 april 2018
2

Danny UY/TERSPROT
Ondervoor/itter-secretaris

G re

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

'.

Gunther de MEU

Carl

Bijlage A
aan verslag 03/2018
dd.18/04/2018

Homologatie Provinciale Records

Dames
*,

15 en 16-jarigen (Kadetten)
4 x 100 M WISSELSLAG BZK
4 X100 M VRIJE SLAG BZK

50m
50m

Antwerpen
Antwerpen

23/02/2018
24/02/2018

4.30.02
4.02.85

