VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 03/2019
Datum:
Plaats:
Aanwezig :

www.zwernfedwvl.be

8 april 2019
VELDEGEM
HALSBERGHE Tony, UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, DE MEULENAERE Gunther, DESMET
Carl,
Verontschuldigd : DEWITTE Greet, LAMBERTIJN Marian
Afwezig:
NIHIL
Uitgenodigd:
BUGGENHOUT Ronny (VSC Zw)

DEEL l - VASTE RUBRIEKEN
Serie
1

2
3
4
5

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. 27/02/2019 te IZEGEM 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 repuliere communicatie betreft tussen de KBZB. VZF,
provinciale besturen en clubs.

Actie
Tony
Carl
Danny
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 :
a. Mail aan VZF dd. 28/02/19 : overmaken origineel verslap van de vergadering dd. 27/02/19 te IZEGEM
b. Mail aan PB Ö-VL dd. 02/03/19 : uitnodiging voor informeel overleg Vlaamse Vijfkamp of geheroriënteerde Internationale Driekamp
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 zwemclubs dd. 16/03/19: overmaken foto's verloren voorwerpen West-Vlaanderen Sprint!

6
7
8

Diverse
a. Mail van Lago dd. 02/04/19: voorstel nieuw contract voor zwemclubs
b. Brief aan de schepen van sport, aan de voorzitter van de sportraad van de stad BRUGGE en aan centrummanager Lago dd. 08/04/19: vraag
voor uitzonderlijke ondersteuning voor bijkomende wedstrijd 1ste semester 2020
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Medailles PK werden besteld en mogen worden afgehaald.
Kleine handdoeken officials met logo werden afgehaald.

Johan
Webmaster
Marian

DEEL II - FOLLOW4JP VAN VORIGE VERGADERING (27 februari 2019 te JZEGEM)
Omschrijving

Serie

Interprovinciaal Beraad 2018
Op 24/11/18 was het PB W-VL gastheer voor het interprovinciaal Beraad. De volgende items werden nog niet uitgevoerd:
uniforme betaling hoofdjury en publicatie van de verslagen IPB van de laatste vijfjaar op de website VZF. Danny zal de VZF
eraan herinneren dat hier nog geen gevolg werd aan gegeven.
West-Vlaanderen Sprint 2019
Op zaterdag 09/03/19 werd de West-Vlaanderen Sprint! georganiseerd in Lago BRUGGE Olympia, Deze wedstrijd werd
voorafgegaan door de huldiging van de West-Vlaamse officials. De volgende elementen van feedback werden genoteerd en
zullen ook aan de directeur van Lago worden overgemaakt:
1. Algemeen was de voorbereiding van de wedstrijd door de Lago-medewerkers in orde, ook de hulpvaardigheid van de redders
werd erg gewaardeerd! Spijtig genoeg moest de wedstrijd een half uur worden stilgelegd wegens technische storing. De
oorzaak hiervan was een defecte startmodule. De reserve startmodule bleek niet voorhanden. Lago moet er op toezien dat
alle onderdelen van de AEI functioneren en beschikbaar zijn, ook de back-up systemen.
2. Om de werking niet in gevaar te brengen, moet de stockage van gevoelige onderdelen in een vochtige omgeving best
vermeden worden.
3. De aanwezigheid van de nieuwe schepen van sport en van de nieuwe voorzitter van de sportraad van de stad Brugge werd
erg gewaardeerd. Ze reikten samen met de centrummanager Lago BRUGGE Olympia medailles uit aan onze beste atleten.
4. Uitreiking medailles voor 9~/1Ö-jarigen tijdens de eerste pauze en voor alle andere zwemmers op het einde van de wedstrijd
zorgde voor tijdswinst en moet naar volgend jaar worden meegenomen.
5. De zwemmers en zwemsters waren heel tevreden met het geschenk. De aankoop van dit geschenk kon worden gerealiseerd
dankzij de goede inkomsten van het Vlaams Zomercriterium 2018 dat in Izegem werd ingericht, samen met EFC-IKZ.
6. Uitzonderlijk veel officials waren ingegaan op de uitnodiging voor de Huldiging van de West-Vlaamse Officials. Alle officials
namen deel aan een receptie aangeboden door het PB W-VL en ontvingen een geschenk.
7. Het aanbod aan hapjes tijdens de receptie was anders dan voorgaande edities. Misschien had het toch beter met bediening
jgeweest.
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).
_

Actie
Op te volgen Afgesloten
Danny

[DEEL in - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

Omschrijving

1

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. Voor 2020 zullen we ons opnieuw wenden

Actie
Op te volgen Afgesloten
X

Omschrijving

Serie

2

3

4

5

6
7

8

tot KZK
Bijkomende wedstrijd 1ste semester 2020
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. Johan heeft gepeild naar de interesse bij de West-Vlaamse clubs.
Als datum wordt 19/04/2020 vooropgesteld, voorkeur gaat uit naar Lago KORTRIJK. De clubs verkiezen eerder 200m en 400mwedstrijden en willen de wedstrijd ook openstellen voor 9-/1 O-jarigen. Johan zal de clubs bevragen over het vooropgestelde
idee, Danny zal ondertussen reeds de beschikbaarheid van het bad Lago BRUGGE Olympia bevragen.
Uitzonderlijke ondersteuning bijkomende wedstrijd 1ste semester 2020
Door de hervorming van het Provinciaal Criterium (PC) Henri Lecluyse zullen in het 18*6 semester 2020 geen wedstrijden worden
georganiseerd. Om deze leemte op te vangen zal het PB eenmalig een bijkomende wedstrijd organiseren. Er zal een brief
worden gestuurd aan de schepen van sport en de voorzitter van de sportraad van de stad BRUGGE, alsook aan de
centrummanager Lago BRUGGE Olympia om een uitzonderlijke ondersteuning te vragen voor deze wedstrijd.
Zwemkalender 2019-2020
Aangezien de clubs die in 2020 wensen in te schrijven voor de organisatie van een wedstrijd in het PC reeds het jaar voordien
hun zwemwater moeten vastleggen, zal de kalenderzitting of de digitale invulling van de zwemkalender 2019-2020 reeds in april
2019 worden georganiseerd. Greet zal hier eerstdaags initiatief in nemen en de clubs aanschrijven. Greet zal de data van de
zes wedstrijden van het PC vastleggen, rekening houdend met de in de peiling geformuleerde voorkeurmaanden (oktober,
november, januari, maart en april).
Invulling hoofdjury wedstrijden PB
Een voorstel van invulling van de hoofdjury op de wedstrijden van het PB werd aan de bestuursleden overgemaakt voor
goedkeuring. De beurtrol werd ter informatie naar dhr. Freddy DE BRUYNE gemaild.
Vergoeding kamprechters en hoofdjury
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 na het verlof een voorstel worden voorgelegd aan de RvB.
Etentje PB W-VL
Het voorziene jaarlijks etentje van het PB W-VL kan niet doorgaan op 14/09/2019. Er wordt een andere datum gezocht.
AVVZF
Op 30/03/2019 organiseerde de VZF haar jaarlijkse AV in ZEMST. We ontvingen alle nodige documenten, alsook de
voordrachten en de CV's van de kandidaten voor een functie binnen de RvB VZF. Tony en Danny namen hieraan deel. Tony
overloopt de belangrijkste punten die tijdens de AV aan bod kwamen.

Actie
Op te volgen Afgesloten

Greet
Johan
Danny

Danny
Carl

Greet

X

Ronny
Danny
Danny
Johan
X

i DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Omschrijving

Serie

1

2

31/08/19 : PK OW lange afstand (BYK, BRUGGE)
01/09/19 : PK OW korte afstand (GOLD, ZWEVEGEM)
19-20/10/2019 : PK (BRUGGE)
07/03/2020 : West-VlaanderenSprint! (BRUGGE)
Tafelronde
Objectiviteit jurering op wedstrijden
De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur

Actie
Op te volgen Afgesloten
Gunther
Gunther
ledereen
ledereen

DATUM VOLGENDE VERGADERING : 11/06/2019
UUR : 19.30 uur
PLAATS : WERVIK
Ondertekening door de bestuurders, Veldegem, 8 april 2019

DE GEETER
omologaties

Ondervoorzitter-secretaris

Marian LAMBERTIJM
Motoriaolbohoordor

Groot DEWITTE
Sportooorotoric

/IEULENAERE
Events

JÓarl DESMET
^Penningmeester

Bijlage A
aan verslag 03/2019

dd. 08/04/2019

Homologatie Provinciale Records

Dames
'x

17 en 18-jarigen (Junioren)
50m vlinderslag

Vandenbussche Indra BZK

50m Antwerpen 02/03/2019

0.28.15

4 x 50m vrije slag DMI

25m Veurne

17/02/2019

1.55.60 (richttijd)

4 x50m wisselslag DMI

25m Veurne

17/02/2019

2.07.57 (richttijd)

