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Diverse
a. Brief aan de schepen van sport, aan de voorzitter van de sportraad van de stad BRUGGE en aan centrummanager Lago dd. 08/04/1 9: vraag
voor uitzonderlijke ondersteuning voor bijkomende wedstrijd 1ste semester 2020
b. Mail aan voorzitter Brugse sportraad dd. 30/05/19: overmaken begroting bijkomende wedstrijd 1ste semester 2020
c. Mail van dhr. Ronnv Buggenhout dd. 28/05/19: intern en vertrouwelijk besproken
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A
Website
NIHIL

.v

De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
NIHIL

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. 08/04/19 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 08/04/19 te VELDEGEM
b. Mail aan alle PB's dd. 06/05/19: overmaken beknopt verslag overleg Vlaamse Vijfkamp en vraag om standpunt

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. De ondervoorzitter
overhandigt een geschenk aan gastheer en -vrouw. De voorzitter vraagt één minuut stilte als nagedachtenis aan het plotse overlijden van dhr.
Geert Garrez, medewerker van het provinciaal bestuur en echtgenoot van ons bestuurslid Marian.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 08/04/2019 te VELDEGEM 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.zwemfedwvl.be

Webmaster

Johan

Danny

Carl

Danny

Carl

Tony
Danny

Actie

11 juni 2019
WERVIK
HALSBERGHE Tony, UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, DE MEULENAERE Gunther, DESMET
Carl, LAMBERTIJN Marian
Verontschuldigd : DEWITTE Greet
Afwezig:
NIHIL
Uitpenodigd
NIHIL

Datum :
Plaats:
Aanwezig :

VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 04/2019

Omschrijving
Opvolging patrimonium
Medailles PK werden afgehaald en overgedragen aan de materiaalbeheerder.
Nieuwe laptop secretaris werd aangekocht.
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2
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Serie

Omschrijving

Overleg PB O-VL - Vlaamse Vijfkamp
Op 11/04/19 zaten een delegatie van de PB's van W-VL en O-VL in Lago BRUGGE Olympia samen om mogelijkheden te
bespreken voor een Vlaamse Vijfkamp of een geheroriënteerde Internationale Driekamp. Op 06/05 maakte Danny het beknopt
verslag van dit overleg over aan alle provinciale besturen. O-VL stelde voor met de andere provincies samen te zitten tijdens de
BK's in ANTWERPEN. Het PB O-VL werd gevraagd een overleg te organiseren met vertegenwoordigers van alle PB's.
Nieuw contract Lago BRUGGE Olympia wedstrijden PB
Tijdens een overleg op 23/05/19 met de centrummanager en de manager competitiebad Lago BRUGGE Olympia werden de
hiaten in de nieuwe overeenkomst besproken. Het definitief contract voor onze wedstrijden 2019-2020 werd opgesteld en zal
eerstdaags aan Lago BRUGGE Olympia worden overgemaakt.
Provinciale PACO-vergadering 13/06/2019
De VZF organiseert op donderdag 13/06/19 in het cultureel centrum van TORHOUT (De Brouckere) een provinciaal overleg
PAGO. Het onthaal is voorzien om 19.15 uur, de vergadering zal starten om 19.30 uur. Het einde is voorzien ten laatste om

Omschrijving

Interprovinciaal Beraad 2018
Op 24/11/18 was het PB W-VL gastheer voor het Interprovinciaal Beraad. De verslagen van het IPB van de laatste 5 jaar
werden op de website VZF geplaatst. Over de uniforme betaling hoofdjury werd nog geen beslissing genomen. Er zal na het
verlof een voorstel worden voorgelegd aan de RvB VZF.
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. De wedstrijd werd vastgelegd op 19/04/20 en zal doorgaan in het
olympisch zwembad Lago BRUGGE Olympia. Danny is in overleg met de schepen en de voorzitter van de sportraad van de
stad Brugge en had reeds een eerste vergadering met de centrummanager van Lago BRUGGE Olympia op 23/05/19. Johan
bespreekt het voorstel van programma. De aanwezige bestuursleden zijn akkoord met het voorstel. De wedstrijd zal worden
opengetrokken naar deelnemers uit andere provincies. Aan de clubs zal worden gevraagd hun intentie van deelname kenbaar te
maken (voorinschrijving). Greet zal tegen de volgende vergadering een voorontwerp van VP voorleggen aan de bestuursleden.
Zwemkalender 2019-2020
Op 30/04/19 werd aan de clubs gevraagd om de planning van hun competitie- en PACO-wedstrijden voor het zwemseizoen
2019-2020 kenbaar te maken. Greet heeft ondertussen onze kalender samengesteld en overgemaakt aan de VZF. Na
consolidatie met de planning van de andere provincies zal de VZF de kalender publiceren.
Etentje PB W-VL
Het voorziene jaarlijks etentje van het PB W-VL werd verplaatst naar 28/12/2019 en zal doorgaan in leper. Johan kijkt uit naar
een geschikt restaurant. Het diner van de bestuursleden wordt betaald door de VZF.

DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN

4

3

2

1

Serie

DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (8 april 2019 te VELDEGEM)

Serie
8

X

Greet

X

X

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Danny
Johan

Greet
Johan
Danny

Danny

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Marian

Actie

NIHIL

Tafelronde
w

1 3/06/1 9 PACO-vergadering VZF (TORHOUT)
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-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
19/04/2020 : Lago Brugge Long Distance (BRUGGE)

Omschrijving

Marian LAMBERTIJN
Majteriaanbeheerder

Danny UATTERSPROT
Ondervoorzitter-secretaris

Groot DEWITTE
Sportsecretaris

De vergadering wordt gesloten om^S.30 uur Ov
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 16/09/2019
UUR^19.30 uur
PLAATS : IEPER
Ondertekening door de bestuurders, Wervik, 11 juni 2019
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Serie

Omschrijving

Gunth

21 .30 uur. Alle clubs zijn hierop uitgenodigd. Deze vergadering telt mee voor het JF 201 9 (infomomenten jeugdwerking).
Openwater brochure 2019
In de openwater brochure 2019 stond bij de wedstrijd op 18/08/19 - in een organisatie van BZK - de vermelding dat deze
wedstrijd zou gelden als PK LD. Uit navraag bleek dat dit om een typfout ging en dat het PK LD wel degelijk op 31/08/19 door
BYK zal worden ingericht.
PK 19-20/10/2019
Op 19-20/10/2019 organiseert het PB W-VL zijn provinciale kampioenschappen in het olympisch bad Lago BRUGGE Olympia.
De data werden reeds vastgelegd met de zwembaddirectie. Walkie-talkies, sponsormateriaal e.a. werden reeds gereserveerd bij
de provinciale uitleendienst. Greet zal binnenkort het VP opstellen en verspreiden. De taakverdeling zal op de volgende
vergadering worden behandeld.
Invulling hoofdjury wedstrijden PB
Danny heeft de hoofdjury voor de bijkomende wedstrijd Lago Brugge Olympia Long Distance die op 19/04/2020 zal doorgaan,
als volgt ingevuld: 19/04 AM: KP Danny UYTTERSPROT, JF Gaëlle HALSBERGHE. 19/04 PM: KP Johan DE GEETER, JF
Vincent GUILLEMYN (te checken door Greet), SF Tony HALSBERGHE.

DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
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X

Gunther
Gunther
ledereen
ledereen
ledereen

X

Actie
Op te volgen
Afgesloten

ledereen

X

Actie
Op te volgen
Afgesloten

Bijlage A
aan verslag 4 /2019

dd.11/06/2019

Homologatie Provinciale Records

Heren
%

13 en 14-jarigen (Miniemen)
50m vlinderslag

Schotte Edward

25m Ettelbrück 27/04/2019 0.27.59

15 en 16-jarigen (Kadetten)
lOOm rugslag

Guillemyn Lucas

25m Ettelbrück 27/04/2019 0.57.67

