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www.zwemfedwvl.be

VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAAN DEREN VZF - NR 06/2018
Datum :
Plaats :
Aanweziq :
Verontschuldigd :
Afwezig :
Uitgenodigd :

12 juni 2018
IZEGEM
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

Omschrijving

1

Verwelkoming do<or de voorzitter
De vergadering gasat 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 die vergadering om 19.30 uur. Hij wijst erop dat deze vergadering hoofdzakelijk zal handelen over het VZC dat op 13-15/07/18 in
IZEGEM zal worde>n georganiseerd.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vori<g verslag
Het verslag van de vergadering dd. 17/05/18 te TIELT 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 VZC18.
Briefwisseling
De secretaris verwiijst naar de websites www.belswim.be en www.zwemfed.be voor wat de reguliere communicatie betreft tussen de KBZB, VZF,
provinciale besturen en clubs.

2
3
4
5

Actie
Tony
Carl
Tony
Carl

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. 118/05/18 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 17/05/18 te TIELT
Danny
De volgende nota's?, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
NIHIL
Diverse
NIHIL
6
7

8

Homologatie provinciale records
Doorgeschoven na.ar volgende vergadering.
Website
De website van het Vlaams Zomercriterium 201 8 werd aangemaakt op de website van EFC-IKZ www.zwemclubikz.be en is via een link
toegankelijk voor iedereen. Er werd ook een link gelegd vanop de website www.zwemfedwvl.be
Opvolging patrimonium
Doorgeschoven na;ar volgende vergadering.

Johan
ledereen
Webmaster
Marian

DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (17 mei 2018 te TIELT)
Omschrijving

Serie

1
2

3

4
5
6

7

8

9

Internationale Driekamp 2018
Dit jaar gaat de Internationale Driekamp door in TERNEUZEN op zaterdag 29/09/18.
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 201 8-201 9
De definitieve kalender werd door Greet samengesteld op basis van de inputs van de clubs. Er waren geen conflicten en de
kalender werd dan ook overgemaakt aan de VZF.
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
Mee te nemen naar volgende vergadering.
Etentje bestuursleden
Ons jaarlijks etentje met de West-Vlaamse bestuursleden, betaald door de VZF, gaat door op 15/09/2018. Gunther kijkt voor een
geschikt restaurant.
PK 20-21/1 0/1 8
S&R Olympia werd vastgelegd voor beide dagen. Het materiaal van de provinciale uitleendienst werd reeds gereserveerd.
Greet zal eerstdaags de VP's opstellen en overmaken. Zoals vorig jaar werd beslist op onze vergadering 04/2017 zal 4x100 VS
en WS MIXED (binnen de categorie) op het VP van de PK's worden opgenomen. De taakverdeling zal op de vergadering van
september aan bod komen. Danny zal dan ook de VIP's uitnodigen. De subsidieaanvraag aan de stad Brugge zal worden
ingediend door Carl. Tony zal tegen de volgende vergadering nagaan of er tijdens de PK's een hoog-risicomatch wordt gespeeld
in het voetbalstadion.
Samenstelling jury VZC18
Ronny zal de samenstelling van de jury voor het VZC18 voor zijn rekening nemen. Danny heeft aan Ronny laten weten welke
officials niet beschikbaar zijn, wegens betrokken bij de organisatie van de wedstrijd.
Overleg W-VL kamprechters
Het overleg met de W-VL kamprechters werd vastgelegd op 14/09/18 in WAREGEM. Het PB is akkoord om tussen te komen
met een conference fee.

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Greet
ledereen

X
Danny
Ronny
Gunther

ledereen

Greet
Danny

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Omschrijving

Serie

1

Actie
Op te volgen
Afgesloten

NIHIL
Danny

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

1

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

Omschrijving
16/06/18 : Vorming 'Sport met Grenzen' (AM) en 'PACO-overlegmoment' (PM)(BRUGGE)
16/06/18 : Bijscholing Assist (GDPR)(GENT)
13-15/07/18 : Vlaams Zomercriterium (IZEGEM)
1 1/08/18 : PK OW lange afstand^MZK, MENEN)
01/09/18 : PK OW korte afstandJBYK, BRUGGE)
29/09/18 : Internationale Driekamp (TERNEUZEN)
20-21/10/18 : PK (BRUGGE)
24/11/18 : IPB (WAREGEM)
09/03/19 : West-Vlaanderen Sprint (BRUGGE)

Tafelronde
NIHIL
De vergadering wordt gesloten om 21.15 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 02/07/18
UUR : 19.30 uur
PLAATS : WERVIK
Ondertekening door de bestuurders, IZEGEM, 12 juni 2018
2

Danny UYTTERSPROT
Ondervoorzitter-secretaris

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

GHE
:er

lerde MEULENAERE
Events

Carl DESMET
Penningmeests

