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22 oktober 2018
MIDDELKERKE
UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, DE MEULENAERE Gunther, DESMET Carl
HALSBERGHE Tony, DEWITTE Greet, LAMBERTIJN Marian
NIHIL
BUGGENHOUT Ronny (VSC Zw)

Diverse
a. Mail aan alle kamprechters dd. 16/09/18: overmaken verslag overleg kamprechters dd. 14/09/18
b. Brief aan gedeputeerde Carl Vereecke, schepen van sport stad BRUGGE, voorzitter sportraad en sportdienst stad BRUGGE en
zwembaddirecteur Lago Olvmpia BRUGGE dd 18/09/18: uitnodiging PK 2018

De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
a. Mail aan alle zwemclubs dd. 06/09/18: uitnodiging voor PK 2018, overmaken VP en LNX-inschrijffile
b. Mail aan alle OW-clubs dd. 15/09/18: vraag voor organisatie PK OW korte en lange afstand in 2019
c. Mail aan alle zwemclubs dd. 16/09/18: melding afgelasting Internationale Driekamp
d. Mail aan alle zwemclubs dd. 21/10/18: overmaken resultaten PK 2018 (pdf en Ixf)

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. 17/09/18 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 12/09/18 te IEPER
b. Brief aan alle PB's en VZF dd. 16/09//18 : uitnodiging IPB 2018 en vraag voor indienen agendapunten
c. Nieuwsbrief VZF dd. 24/09/18 : melding van vertrek van de algemeen directeur VZF
d. Brief aan Dhr. Mike Sarrazijn dd. 25/09/18 : bedankingsbrief n. a. v. zijn vertrek uit de VZF
e. Mail van PB A'PEN dd. 16/10/18 : bevestiging deelname aan IPB 2018

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heeft zich voor deze vergadering verontschuldigd. De ondervoorzitter zal deze vergadering leiden. Hij heet de leden van het PB
welkom in de vergaderzaal van Hotel Continental in MIDDELKERKE en opent de vergadering om 19.30 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 12/09/18 te IEPER 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.

DEEL l - VASTE RUBRIEKEN

www.zwemfed wvl. be

Datum :
Plaats :
Aanwezig :
Verontschuldigd
Afwezig :
Uitgenodigd :

VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 09/2018
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Internationale Driekamp 2018
De Internationale Driekamp werd op het laatste moment door de Nederlandse collega's uit ZEELAND afgelast. Alle clubs
werden hiervan per mail dd. 16/09/18 ingelicht. We betreuren deze beslissing en leven mee met de geselecteerde zwemmers en
zwemsters voor wie de deelname aan deze mooie wedstrijd laattijdig moest worden geannuleerd.
Vlaams Zomercriterium 2018
De beloofde barbecue voor alle medewerkers en sponsors van het VZC18 ging door op 21 september 2018 in IZEGEM. Er
namen in totaal 47 personen deel aan dit evenement.
De vergoeding voor IKZ voor de mede-organisatie van het VZC werd unaniem vastgelegd en zal eerstdaags worden gestort op
de clubrekening van IKZ.
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.
De provinciale besturen werden aangeschreven voor het indienen van agendapunten en inschrijven van hun deelnemers.
Danny zal aansluitend de dagorde overmaken en de PWP voorbereiden. Tot dusver ontvingen we enkel de inschrijving van
onze collega's van het PB A'PEN.
Etentje bestuursleden
Ons jaarlijks etentje met de West-Vlaamse bestuursleden ging op 14/09/18 door in La Cravache in REKKEM. Carl maakte de
afrekening over aan de VZF. Ondertussen hebben we de terugbetaling reeds ontvangen.
PK 20-21/10/18
Op 20-21/10/18 gingen in Lago Olympia Brugge onze PK's door.
Lessons learned:
a. De beslissing om gouden, zilveren en bronzen medailles te geven voor de aflossingen werd geapprecieerd;
b. Er werden teveel programma's voor publiek gedrukt - volgend jaar max. 50 programma's, alle kopies in zwart/wit, rectoverso en geniet in linker bovenhoek - we kijken uit naar een goedkoper copycenter;
c. De timing op wedstrijdprogramma ontbrak - volgend jaar te hernemen, maar met vermelding dat de timing louter indicatief is;
d. Alle aantikplaten waren hersteld - geen wedstrijdonderbrekingen wegens technische problemen met AEI. Startdoosjes te
controleren (dubben signaal) en bevestigingsdop BSD ontbreekt op sommige startblokken;
e. De aanwezigheid van de VIP's voor uitreiking medailles werd gewaardeerd - dank aan mevr. Dolores DAVID, Schepen van
Sport van de stad BRUGGE, dhr. Bart DUPON, centrummanager Lago Olympia BRUGGE en dhr. Lieven DORNEZ, lid van
de RvB VZF;
f. Heel vlotte samenwerking met Lago Olympia, zowel voor het gedeelte Horeca, als voor het gedeelte 'competitiebad' - dank
aan Bart, Jens en Hans en hun volledige ploeg;
g. Wedstrijden 10-jarigen zullen in de namiddag worden geplaatst;

Omschrijving
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Omschrijving
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
De secretaris laat weten dat de laptop van het secretariaat niet meer optimaal werkt. Hij vraagt de bestuursleden een aankoop van een laptop met
softwarepakket en antivirus in overweging te willen nemen. De aanwezige bestuursleden geven hun akkoord voor de aankoop.

DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (12 september 2018 te IEPER)
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Omschrijving

Provinciale jaarvergadering
De PJ 19 werd vastgelegd op 16/02/2019 in TORHOUT (OV).
Er worden in 2019 geen verkiezingen georganiseerd. Punten voor de dagorde worden verzameld door de secretaris. Alle clubs
zullen voor eind december per brief en per mail op de vergadering worden uitgenodigd.
Boete VZF voor wedstrijdduuroverschrijding
We willen via deze weg de clubs eraan herinneren dat de VZF sinds 01/09/2018 de boetes voor wedstrijdduuroverschrijding
gevoelig heeft opgetrokken (zie kosten- en boetetabel van de VZF op www.zwemfed.be).
Voor de wedstrijden binnen het Provinciaal Criterium Henri Lecluyse is de organiserende club verplicht om een eventuele
wedstrijdduuroverschrijding minstens vijf dagen voordien te laten weten aan secretaris@zwemfedwvl.be. Het PB zal dan
beslissen of het al dan niet de boete voor wedstrijdduuroverschrijding ten laste neemt.
Twee starters op wedstrijden, georganiseerd door het PB
Om meer beurten voor de starters SF te creëren vraagt iemand om op de wedstrijden, georganiseerd door het PB, telkens twee
starters te voorzien. De 'drukte' van onze PK's rechtvaardigen niet de inzet van twee SF's, er zijn actueel zelfs geen twee KP's
voorzien voor de PK's. Voor de West-Vlaanderen Sprint! zal wel een dubbele bezetting aan starters worden voorzien. Dit is een
heel druk bezette wedstrijd met enkel 50m-sprintnummers. Naast een dubbele bezetting KP's is een dubbele bezetting door
SF's zeker te rechtvaardigen.
Vertrek algemeen directeur VZF
De bestuursleden hebben via de nieuwsbrief VZF dd. 24/09/18 kennis genomen van het vertrek van Dhr. Mike Sarrazijn,
algemeen directeur van de VZF. Het PB heeft hem een bedankingsbrief gestuurd voor de samenwerking het voorbije jaar.
Internationale Driekamp New Style
De Internationale Driekamp werd de voorbije vijfjaar door onze Nederlandse collega's tweemaal afgelast. We kijken uit naar een
andere formule, maar zullen proberen het internationale karakter te behouden.
Cohesieactiviteit met de bestuursleden
De bestuursleden zijn principieel akkoord met de organisatie van een cohesieactiviteit begin 2019. Danny zal een aantal ideeën

Omschrijving

In het reglement zal worden verduidelijkt dat bij de aflossingen uitsluitend zwemmers mogen starten die voldoen aan de
leeftijdsvereisten (dus zeker niet aanvullen met jongere zwemmers),
i. Aantal officials was op bepaalde dagdelen heel krap;
Overleg W-VL kamprechters
Het overleg met de West-Vlaamse kamprechters ging door 14/09/18 om 19.00 uur in DIKSMUIDE. Het verslag werd
overgemaakt aan alle kamprechters. De rekening voor drank en broodjesmaaltijd bleef binnen het vooropgestelde budget en
werd betaald door het PB.
PK OW 201 9
Gunther heeft alle zwemclubs opgeroepen om hun kandidatuur voor het PK OW 2019 korte en lange afstand in te dienen.
We ontvingen tot dusver geen kandidaturen.
Provinciaal criterium Henri Lecluyse
Johan heeft een enquête rondgestuurd i.v.m. een eventuele aanpassing van het reglement en/of programma van het Provinciaal
Criterium Henri Lecluyse. Johan heeft een voorstel tot aanpassing van het reglement en programma vanaf 2019 voorgelegd. De
wijzigingen worden goedgekeurd door de bestuursleden. De wedstrijden zullen gelijklopend zijn met het zwemseizoen. 2019 zal
dan ook gelden als een overgangsjaar, vanaf 2020 wordt het nieuwe wedstrijdprogramma definitief.

h.

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
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Tafelronde

24/11/18 : IPB (WAREGEM1
16/02/19 : Provinciale Jaarvergadering 2019 (TORHOUT^
09/03/19 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)

Omschrijving

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

Greet DEWITTE
Sportsecretaris

Danny i ERSPROT
Ondervoo itter-secretaris

Tony HALSBERGHE
Voorzitter

De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 08/01/2019
UUR : 19.30 uur
PLAATS : OOSTROZEBEKE
Ondertekening door de bestuurders, Micfdelkerke, 22 oktober 2018
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vorm geven en voorleggen op de volgende vergadering. Er zal een doodle worden verstuurd om een datum vast te leggen.
Km-vergoeding
Door de RvB VZF werd beslist dat voor alle officiële verplichtingen i.f.v. de VZF vanaf 01/09/2018 de officiële
kilometervergoeding van 0,3573€/km toegepast wordt. In principe volgt het provinciaal bestuur deze nieuwe tarieven. Danny
stelt voor om de nieuwe vergoeding per km toe te passen vanaf 1 oktober. Op die manier moet de TRIM3 (juli-augustusseptember) niet herberekend worden.
Vraag DMI voor informatie over wedstrijd Provinciaal Criterium Henri Lecluyse dd. 28 april 2019
Op 28 april 2019 staat in het zwembad van VEURNE een wedstrijd gepland in het kader van het Provinciaal Criterium Henri
Lecluyse, georganiseerd door DMI. De voorzitter van DMI vraagt zich af wat de gevolgen zouden zijn indien ze deze zouden
annuleren. Het PB stelt voor dat DMI de organisatie van deze wedstrijd overdraagt aan VZV. Afgelasten is geen optie
aangezien deze wedstrijd deel uitmaakt van een criterium waarvoor een minimum aantal deelnames vereist is om in aanmerking
te komen voor een geldprijs.

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
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Bijlage A
aan verslag 09/2018
dd.22/10/2018

Homologatie Provinciale Records

Dames
v

Mixed -> richtlijden
15 en 16-jarigen (Miniemen)
4x100 m vrije slag KZK

50m

Bruggei

20/10/2018

3.56.57

