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Zie bijlage A
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NIHIL

Diverse
Brief aan de schepen van sport, de voorzitter van de sportraad en het diensthoofd van de sportdienst van de stad BRUGGE en aan de
centrummanaqer van LAGO BRUGGE Olympia dd. 23/01/19: uitnodiqinq voor de West-Vlaanderen Sprint!

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 zwemclubs dd. 20/01/19: overmaken VP en lenexfile West-Vlaanderen Sprint!

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. Mail aan VZF dd. 11/01/19 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 10/01/19 te OOSTROZEBEKE
b. Diverse mails aan VZF dd. 26/01/19 : vraag stand van zaken actiepunten IPB18 (betaling hoofdjury, publicatie verslagen IPB op website VZF
en Vlaamse Vijfkamp)
c. Mail aan VZF dd. 16/02/19 : overmaken verslag PJ19 en historisch jaarverslag 2018

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom op deze vergadering van het provinciaal bestuur. Hij opent de vergadering om 19.30 uur en overhandigt een
geschenk aan gastheer en -vrouw..
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 10/01/19 te OOSTROZEBEKE 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
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27 februari 2019
IZEGEM
HALSBERGHE Tony, UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, DE MEULENAERE Gunther, DESMET
Carl, DEWITTE Greet, LAMBERTIJN Marian
Verontschuldigd : NIHIL
Afwezig:
NIHIL
Uitgenodigd :
BUGGENHOUT Ronny (VSC Zw)

Datum :
Plaats :
Aanwezig :

VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 02/2019

Omschrijving
Opvolging patrimonium
Medailles PK werden besteld.
Microfiber-handdoeken zijn geleverd, de handdoeken moeten nog worden geborduurd.
Aankoop kleine handdoeken officials met logo wordt besproken en goedgekeurd.

Serie

Omschrijving

Organisatie PK 2019
Danny heeft gepolst bij KZK of er bereidheid was om de PK's 2019 samen te organiseren in het nieuwe zwembad van Kortrijk.
Lago had echter bezwaar, het verkiest het eerste jaar na de opening geen grote competitiewedstrijden te organiseren. De PK's
2019 zullen bijgevolg plaatsvinden in Lago Olympia Brugge.
Zweminstuif
Door de reorganisatie van het PC zullen in de eerste jaarhelft 2020 geen wedstrijden worden georganiseerd. Het PB zal om dit
deels te compenseren een bijkomende wedstrijd inrichten. Deze wedstrijd zal doorgaan in een 50-meter bad en het accent
leggen op 1500 en 800 VS, 200 en 400 WS. Johan zal peilen naar de interesse bij de West-Vlaamse clubs. Greet zal
aansluitend een voorstel van programma opstellen. De wedstrijd zou doorgaan daags na de West-Vlaanderen Sprint! Danny zal
de beschikbaarheid van Lago BRUGGE op 8 maart 2020 checken (OV).

Omschrijving

Interprovinciaal Beraad 2018
Op 24/1 1/18 was het PB W-VL gastheer voor het Interprovinciaal Beraad. Met mails dd. 26/01/19 werd de VZF gevraagd naar
een stand van zaken betreffende uniforme betaling hoofdjury, publicatie van de verslagen IPB van de laatste vijf jaar op de
website VZF en way ahead voor een 'Vlaamse Vijfkamp'. We ontvingen antwoord hierop van de VZF.
PK OW 2019
Gunther ontving kandidaturen van MZK (10/08), BYK (31/08) en GOLD (01/09). De lange afstand werd tijdens de vorige
vergadering reeds toegewezen aan BYK. De PK korte afstand zal worden georganiseerd door GOLD.
Provinciale jaarvergadering
De PJ19 ging door op 16/02/2019 in het college in TORHOUT. Er wordt verwezen naar het apart verslag dat van deze
vergadering werd opgemaakt.
Cf. de bijdragen- en kostentabel zullen de volgende boetes worden aangerekend:
a. Afwezigheid v/e club op de Provinciale Jaarvergadering (100,00 Eur): BZK, SKF, WNB;
b. Niet tijdig terugsturen van een bericht van aanwezigheid (BvA) PJ of BvA niet conform (50,00 Eur): RYSC, WPW;
Terugbetaling lactaat 2018
Het provinciaal bestuur heeft beslist om ook voor 2018 deels tussen te komen in de kosten van lactaattesten. De tussenkomst is
beperkt tot 5,00 Eur per test met een maximum van 2 tests/kalenderjaar/zwemmer. Voor 2018 heeft het PB voor 830,00 Eur
uitbetaald voor tussenkomsten in lactaattesten.
West-Vlaanderen Sprint 2019
Op zaterdag 09/03/19 wordt de West-Vlaanderen Sprint! georganiseerd in Lago Brugge. Deze wedstrijd zal zoals steeds worden
voorafgegaan door de huldiging van de West-Vlaamse officials. Danny nam deel aan een overleg met de medewerkers van
LAGO en verspreidde hierover een mail aan alle bestuursleden dd. 25/01/19. De taakverdeling wordt nog eens overlopen.
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DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (10 januari 2019 te OOSTROZEBEKE)
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Omschrijving

«C

09/03/19 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
09/03/19 : Huldiging West-Vlaamse officials (BRUGGE)
31/08/19 : PK OW lange afstand (BYK, BRUGGE)
1
01/09/19 : PK OW korte afstand (GOLD, ZWEVEGEM)
19-20/10/2019: PK(OV)
07/03/2020 : West-Vlaanderen Sprint! (OV)
Tafelronde
2
Etentje PB W-VL - 14/09/19
De vergadering wordt gesloten om 21.45 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 08/04/2019
UUR : 19.30 uur
PLAATS : VELDEGEM
Ondertekening door de bestuurders, Izegem, 27 februari 2019

Serie

Omschrijving

Zwemkalender 2019-2020
Aangezien de clubs die in 2020 wensen in te schrijven voor de organisatie van een wedstrijd in het PC reeds hun zwemwater
moeten vastleggen het jaar voordien, zal de kalenderzitting of de digitale invulling van de zwemkalender 2019-2020 reeds in april
2019 worden georganiseerd. Greet zal hier verder initiatief in nemen en ten gepaste tijde de clubs aanschrijven. Op de
volgende vergadering zullen de data van het PC worden vastgelegd.
Tijdsoverschrijding wedstrijden PC
Clubs die zich hebben ingeschreven voor een wedstrijd in het kader van PC moeten in geval van wedstrijdduuroverschrijding de
secretaris hiervan minstens vijf dagen voor het begin van de wedstrijd inlichten. De bestuursleden bespreken het standpunt dat
in dit geval zal worden gehanteerd. De boetes als gevolg van wedstrijdduuroverschrijding werden door de VZF als volgt
vastgelegd: eerste kwartier (15minuten): geen boete; tweede kwartier (15-30minuten): 250 Eur; per begonnen volgend kwartier:
+500 euro/kwartier (vanaf 15 min tot 30 min 250 Eur, vanaf 30 min tot 45 min 750 Eur, vanaf 45 min tot 60 min 1250 Eur, vanaf
60 min tot 75 min 1750 Eur).
Vorming JF in KORTRIJK
KZK laat weten dat op 16 en 30 maart en 20 april 2019 een vorming jurysecretaris federatie (JF) wordt georganiseerd. Meer
informatie via de volgende link: http://zwemfed.be/officials/zwemmen-en-masters/if
Vergoeding West-Vlaamse kamprechters
Tijdens het IPB gaf de VZF aan om de vergoeding van kamprechters en leden van de hoofdjury op provinciale wedstrijden te
willen uniformiseren voor alle provincies. Er zal een voorstel worden voorgelegd aan de RvB.

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
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