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Uitgenodigd:

Verontschuldigd:

Homologatie provinciale records
Zie Bijl A
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Er werden geen nieuwe t-shirts aangekocht voor Internationale Driekamp. In elke maat zijn nog minstens 30 exemplaren in stock.

Diverse
Brief aan alle kamprechters dd. 15/08/18: uitnodiging overleg kamprechters dd. 14/09/18
Brief aan alle kamprechters dd. 05/09/18: overmaken dagprde overleg kamprechters dd. 14/09/18

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 West-Vlaamse zwemclubs dd. 07/09/18: overmaken VP's en LNX-inschrijfbestand PK 20-21/10/18

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 :
a. Brief aan VZF dd. 03/07/18 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 02/07/18 te WERVIK
b. Mail aan VZF dd. 22/08/18 : overmaken geconsolideerde feedback en lessons learned Vlaams Zomercriterium 2018

ledereen
Webmaster
Marian
Tony

Johan

Danny

Carl

Tony

Carl

Tony

Actie

12 september 2018
IEPER
HAISBERGHE Tony, DE GEETER Johan, LAMBERTIJN Marian, DE MEULENAERE Gunther, DESMET
Carl, DEWITTE Greet
UYTTERSPROT Danny
NlhML
BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw)

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De vergadering gaat door ten huize Johan en Martine. Tony bedankt gastheer en -vrouw en overhandigt een klein geschenk. De voorzitter heet
de leden van het PB welkom en opent de vergadering om 19.45 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 2/07/18 te WERVIK 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 heeft zich verontschuldigd voor deze vergadering. De voorzitter verwijst naar de websites www.belswim.be en www.zwemfed.be
voor wat de reguliere communicatie betreft tussen de KBZ.B, VZF, provinciale besturen en clubs.

DEEL l -VASTE RUBRIEKEN

ww w.zwemfe<d;wvl. be

Datum :
Plaats:
Aanwezig :

VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 08/2018
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Omschrijving

Actie
Op te volgen
Afgesloten

PK OW lange afstand
Op 11/08/18 ging in MENEN in een organisatie van MZB een wedstrijd OW door die gold als PK lange afstand. Tony
vertegenwoordigde het PB en overhandigde er de medailles.
PK OW korte afstand
Op 01/09/18 ging in BRUGGE in een organisatie van BYK een wedstrijd OW door die gold als PK korte afstand. Marian
vertegenwoordigde het PB en overhandigde er de medailles.
PK OW 2019
Gunther zal eerstdaags alle zwemclubs oproepen om hun kandidatuur voor het PK OW 2019 korte en lange afstand in te dienen
via events@zwemfedwvl.be Voorrang zal worden gegeven aan de clubs die dit jaar niet werden weerhouden voor deze PK's.
Provinciaal criterium Henri Lecluyse

Omschrijving

Johan

Gunther

X

X

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Internationale Driekamp 2018
Dit jaar gaat de Internationale Driekamp door in TERNEUZEN op zaterdag 29/09/18. Danny heeft op 04/09/18 een herinnering
Greet
gestuurd aan de Zeelandse collega's met vraag om meer details over de wedstrijd over te maken. Tot dusver bleef deze mail
onbeantwoord. Ook onze collega's van 0-VL kregen nog geen reactie op hun mails.
Vlaams Zomercriterium 2018
De beloofde barbecue voor alle medewerkers en sponsors van het Vlaams Zomercriterium gaat door op 21 september 2018 in
Danny
IZEGEM. Tot dusver zijn 46 medewerkers ingeschreven. Partners van medewerkers worden toegelaten mist betaling van hun
Gunther
deelname.
Interprovinciaal Beraad 2018
In 2018 is het PB W-VL gastheer voor het Interprovinciaal Beraad. Dit zal doorgaan op 24/11/18 in WAREGEM. Het overleg
vindt plaats in het Boothuis te WAREGEM. Danny heeft de zaal vastgelegd en de vergaderruimte, catering en menu besproken.
Danny
De provinciale besturen zullen eerstdaags worden aangeschreven voor het indienen van agendapunten en inschrijven van hun
deelnemers.
Etentje bestuursleden
Gunther
Ons jaarlijks etentje met de West-Vlaamse bestuursleden, betaald door de VZF, gaat zaterdag door in La Cravache in REKKEM.
Carl
Carl zal nadien de afrekening overmaken aan de VZF voor betaling.
PK 20-21/10/18
Lago Olympia Brugge werd vastgelegd voor beide dagen. Tony bespreekt de taakverdeling. Danny zal eerstdaags de VIP's
uitnodigen. Walkie-talkies en promotiemateriaal werden aangevraagd aan de provincie. De subsidieaanvraag aan de stad
ledereen
Brugge werd ingediend door Carl. Greet heeft de VP's opgesteld. Danny zorgde voor de verdeling van VP's en LNXinschrijfbestand. De vergadering beslist om ookjouden, zilveren en bronzen medailles te jeven voor de aflossingen.
Overleg W-VL kamprechters
Het overleg met de West-Vlaamse kamprechters gaat door 14/09/18 om 19.00 uur in DIKSMUIDE. De dagorde werd door
Danny
Danny_aan de kamprechters overgemaakt.

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
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PEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (2 juü 2018 te WERVIK)

Actie
Op te volgen
Afgesloten
Danny
Gunther, Danny
Gunther
ledereen
ledereen
ledereen
ledereen

Afgesloten

Actie

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

Ondervoorzitter-secretaris

Gunther
• de

Tafelronde
Een aantal clubs heeft problemen met hun inbox van zwemfed-mailbox. Dit werd aangekaart bij de VZF, maar het probleem is nog steeds niet opgelost.

14/09/18 : Overleg West-Vlaamse kamprechters (DIKSMUDE)
21/09/18 : Barbecue met medewerkers en sponsors Vlaams Zomercriterium 2018
15/09/18 : Etentje met bestuursleden IREKKEM^
29/09/18 : Internationale Driekamp (TERNEUZEN)
20-21/10/18: PK (BRUGGE)
24/11/18: IPB (WAREGEM)
09/03/19 : West-Vlaanderen Sprint (BRUGGE)

Omschrijving

De vergadering wordt gesloten om 21.55 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 22/10/18
UUR : 19.30 uur
PLAATS : Middelkerke
Ondertekening door de bestuurders, REKKEM, 15 september 2018
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Serie

Omschrijving

Johan heeft een enquête rondgestuurd i.v.m. een eventuele aanpassing van het reglement en/of programma van het Provinciaal
Criterium Henri Lecluyse. Hij bespreekt de analyse die hij op basis van de inputs heeft gemaakt en formuleert adviezen tot
aanpassing. De analyse zal Johan versturen naar alle bestuursleden. Johan en Greet zullen tegen onze volgende vergadering
een voorstel tot aanpassing van het reglement en programma vanaf 2019 uitwerken. 2019 als overgangsjaar, definitief vanaf
2020 (wedstrijden zouden lopen over het seizoen).

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE

Serie

Bijlage A
aan verslag 08/2018

dd. 12/09/2018

Homologatie Provinciale Records

Dames
13 en 14-jarigen (Miniemen)
50m

Charleroi

20/07/2018

4.08.39

50m

Charleroi

27/07/2018

4.01.84

4x100 m vrije slag BZK

50m

Charleroi

22/07/2018

4.03.17

4x100 m wisselslag BZK

50m

Charleroi

20/07/2018

4.39.50

4x100 m vrije slag BZK

15 en 16-jarigen (Kadetten)
4x100 m vrije slag BZK

Mixed -> richtlijden
13 en 14-jarigen {Miniemen}

