VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 04/2018
Datum:
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Aanwezig :
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26 april 2018
IZEGEM
HALSBERGHE Tony, UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, LAMBERTIJN Marian, DE
MEULENAERE Gunther, DESMET Carl
DEWITTE Greet
NIHIL
_BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), diverse medewerkers van IKZ

DEEL l - VASTE RUBRIEKEN
Serie
1

2
3
4
5

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De vergadering gaat door in de vergaderzaal van De Krekel in IZEGEM. De voorzitter heet de leden van het PB en de bestuursleden van IKZ
welkom en opent de vergadering om 19.00 uur. Hij wijst erop dat deze vergadering hoofdzakelijk zal handelen over het VZC dat op 13-1 5/07/1 8 :in
IZEGEM zal worden georganiseerd. Voorafgaand aan deze vergadering vond reeds een apart overleg plaats over de taakverdeling voor het
Vlaams Zomercriterium 2018 (Tony, Danny en Gunther) en hebben enkele hoofdverantwoordelijken een verkenning gedaan vanlhet
buitenzwembad en de aanwezige infrastructuur (Johan, Greet, Marian, Carl).
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten (enkel voor de bestuursleden PB)
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 18/04/18 te VELDEGEM 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 m.b.t. de financiën van het VZC 18.
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 :
Brief aan VZF dd. 19/04/18 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 18/04/18 te VELDEGEM

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. 19/04/18 : melding verloren voorwerpen West-Vlaanderen Sprint! -zwembril met glazen op sterkte

6
7

Diverse
NIHIL
Homologatie provinciale records
Doorgeschoven naar volgende vergadering.
Website
De website van het Vlaams Zomercriterium 2018 werd aangemaakt op de website van EFC-IKZ www.zwemclubikz.be en zal binnenkort via een

Johan
ledereen
Webmaster

Serie
8

Omschrijving
link toegankelijk worden voor iedereen. Aan de VZF werd gevraagd asap het reglement van het VZC18 over te maken voor publicatie.
Opvolging patrimonium
Doorgeschoven naar volgende vergadering.

Actie
Marian
Tony

DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (18 april 2018 te VELDEGEM)
Serie

1

2

3

4
5

Omschrijving
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-VLAANDER EN 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. Het lastenboek werd ondertekend en overgemaakt aan
de VZF. Alle aanwezigen van het PB en van IKZ lichten de stand van zaken toe van hun deeltaken. Van de vergadering wordt
een apart verslag opgemaakt voor intern gebruik.
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.
Reclame op VZF t-shirts officials
Ronny doet navraag tegen de volgende vergadering.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Greet

ledereen

Greet

Danny
Ronny

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

Omschrijving
NIHIL

Actie
Op te volgen
Afgesloten

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

Omschrijving

16/06/18 : Vorming 'Sport met Grenzen' (AM) en 'PACO-overlegmoment' (PM)(BRUGGE)
... : Internationale Driekamp (TERNEUZEN)
13-15/07/18 : Vlaams Zomercriterium (IZEGEM)
1
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
2
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 17/05/18
UUR : 19.30 uur
PLAATS : TIELT
Ondertekening door de bestuurders, IZEGEM, 26 april 2018

Danny
Ondervoorzitter-secretaris

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

Groet DEWITTE
Sportooorotario
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