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PROVoWEST-VLAANDEREN

Datum :
12 maart 2011
Plaats :
BRUGGE
Aanwezige leden PB : ALLEGAERT Eist, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, DEWITTE Greet, LAMBERTIJN Marian,
DESMET Kurt, BARBRY Geert
BYK, BZK, BZC, BZV, COAST, DMI , DZV, GOLD, IKl, IZV, KORF, KlK, MZK, OK, ROSC, RYSC, RZV,
Aanwezige clubs:
TZT, UZKl, VZV, WZC, ZTB, ZTZ, KVO, SKF, WPCN,
NZV, TZK, WNB, WPK, WPW en ZB
Afwezige clubs :
Genodigden :
De heer voorzitter VZF, de heer secretaris-generaal VZF, CALUS Dirk (RvB VZF), BUGGENHOUT Ronny
(VSB Zwemmen VZF), DE NIJS Luc (VSB Masters VZF), MONTENS Roland (VSB Open Water VZF), DE
BACKER Koen (VSB Synchroonzwemmen VZF), VAN HECKE Robert (VSB Waterpolo VZF)
Aanwezi e enodi den:
BUGGENHOUT Ronn VSB Zwemmen VZF

DAGORDE
Agendapunt Omschrijving
1
Welkomstwoord door Mevr. Els ALLEGAERT, voorzitter
Mevr. Els ALLEGAERT heet de provinciale vertegenwoordigers binnen de verschillende Vlaamse Sportbesturen VZF en de door de WestVlaamse clubs gemandateerde vertegenwoordigers welkom op de Provinciale Jaarvergadering te BRUGGE.
Het voorbije jaar heeft Dhr. Bart DEWULF zijn ontslag als voorzitter ingediend om persoonlijke reden . De voorzitter wenst hem in naam
van de leden van het Provinciaal Bestuur VZF W-VL uitdrukkelijk te bedanken voor de bijdrage die hij sinds de oprichting van het nieuwe
bestuur heeft geleverd . De voorzitter richt zich verder in haar voorwoord tot alle aanwezige clubs.
De 32 W-VL clubs vertegenwoordigen samen 95 stemmen.
Aantal aanwezige clubs : 26
Goedkeuring notulen Provinciale Jaarvergadering 2009
2
De notulen 2009 werden op de website geplaatst. Er werden geen bijkomende opmerkingen geformuleerd . De voorzitter vraagt of de
notulen van de Provinciale Jaarvergadering 2009 kunnen worden goedgekeurd.
De notulen van de Provinciale JaarverQaderinQ 2009 worden door de aanwezige stemQerechtigden QoedQekeurd .
Coöptatie nieuwe bestuursleden
3
Er is dit jaar geen hernieuwing van mandaten van provinciale bestuursleden of van afgevaardigden binnen de VZF of de Vlaamse
Sportbesturen. Wel werden drie kandidaturen voor vacante mandaten aan de RvB VZF voorgelegd voor coöptatie: Dhr. Danny
UYTTERSPROT (ondervoorzitter-secretaris), Dhr. Geert BARBRY (bestuurslid) en Dhr. Koen DEBACKER (afgevaardigde binnen het VSB
Synchro). Deze coöptaties werden door de RvB VZF aanvaard onder voorbehoud van goedkeuring door de Provinciale Jaarvergadering.
De drie coöptaties worden door de aanwezige stemgerechtigden goedgekeurd.
Resultatenrekening en balans 2010
4
De resultatenrekening en de balans 2010 worden door de penningmeester, Dhr. Pascal BOURGOIS, post per post toegelicht. Hij
antwoordt op de vragen die door de gemandateerden van de clubs worden gesteld . De voorzitter vraagt of iedereen de resultatenrekening
en de balans 2010 kan goedkeuren. De resultatenrekening en de balans 2010 worden door de aanwezige stemgerechtigden
goedgekeurd.
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5
Verslag van de rekeningnazichters 2010
Vorig jaar werden Dhr. Pascal DE SAEDELEER, Mevr. Martine MARQUILLIE en Dhr. Geert BARBRY als rekeningnazichters 2010
verkozen. Aangezien Dhr. Geert BARBRY ondertussen bestuurslid werd van het provinciaal bestuur heeft de VZF toegestaan dat de
rekeningen zouden worden nagezien door slechts twee rekeningnazichters. Dhr. Pascal DE SAEDELEER leest het verslag voor van de
controle die hij samen met Mevr. MARQUILLIE heeft uitgevoerd op 24 februari 2011 te VEURNE : "Na nazicht van balansen, banksaldo's
Voorzitter
en bewijsstukken verklaren wij dat de boekhouding zeer goed en correct wordt bijgehouden en bijgevolg vragen wij aan de Provinciale
I
Jaarvergadering, samengesteld uit gemandateerden van alle West-Vlaamse clubs, om de rekeningen goed te keuren en kwijting te geven
aan de leden van het Provinciaal Bestuur VZF W-VL en aan de penningmeester, Dhr. Pascal BOURGOIS".
De door beide rekeningnazichters ondertekende verklaring wordt toegevoegd als bijlage aan dit verslag.
De voorzitter vraagt of iedereen het verslag van de rekeningnazichters kan goedkeuren. Het verslag van de rekeningnazichters wordt door
de aanwezige stemgerechtigden goedgekeurd. De voorzitter overhandigt aan de uittredende rekeningnazichters een klein Çleschenk.
6
Kwijting aan de provinciale bestuursleden
Voorzitter
De voorzitter vraagt de stemgerechtigden kwijting te verlenen aan de provinciale bestuursleden en nodigt hen uit over te gaan tot de
stemming. Er wordt vervolgens door de aanwezige stemgerechtigden kwijting gegeven aan de provinciale bestuursleden.
7
Benoeming drie rekeningnazichters 2011
De Provinciale Jaarvergadering benoemt de volgende rekeningnazichters :
a. Pascal DE SAEDELEER, MZK
b. Bart DEWULF, GOLD
Voorzitter
c. Wouter VERPLANCKE, TZT
De benoemde rekeningnazichters zullen begin 2012 worden uitgenodigd de rekeningen van 2011 na te zien en hierover verslag uit te
brengen tijdens de Provinciale Jaarvergadering.
8
Begroting 2011
De begroting 2011 wordt door de penningmeester, Dhr. Pascal BOURGOIS, post per post toegelicht. Hij antwoordt op de vragen die door
Penningmeester
de gemandateerden van de clubs worden gesteld. De voorzitter vraagt of iedereen de begroting 2011 kan goedkeuren . De begroting
wordt aansluitend Çloedgekeurd door de aanwezige stemgerechtigden.
9
Nieuwe clubs binnen onze provincie
De voorzitter meldt dat één nieuwe club, de Beernemse Zwemclub (BZC) een gunstig advies kregen van het provinciaal bestuur. De Raad
Voorzitter
van Bestuur VZF ging op 07/10/10 over tot de erkenning van deze nieuwe club, wat zal bevestigd worden op de Algemene Vergadering
van de VZF op 23 maart 11 in DE PINTE.
10
Overzicht en evaluatie van de provinciale activiteiten 2010
Mevr. Greet DEWITTE overloopt de activiteiten die in 2010 door het provinciaal bestuur werden georganiseerd en levert feedback en
lessons learned aan alle aanwezigen.
Geplande activiteiten voor 2011
Gespreid over het jaar : Interclub Henri Lecluyse (10 wedstrijden)
Sportsecretaris
12/03/11 : West-Vlaanderen Sprint!
24, 27-28/06/11 : DAS-beurs X-Po KORTRIJK
02/10/11 : PK LA
16/10/11 : Internationale Driekamp (organisatie provincie W-VL)
29-30/10/11 : PK
11
Diverse
Diverse
a. Uitreiking van de klassementsprijzen Interclub Henri Lecluyse 2010

Agendapunt Omschriiving
b. De clubs worden erop gewezen dat open waterzwemmers via de sportsecretaris van de club moet worden ingeschreven.
c. Er werden werkgroepen opgericht binnen de waterpolo, o.a. over de competitiehervorming. De clubs worden van deze wijzigingen ten
gepaste tijde ingelicht.
d. De vergadering wordt gesloten om 11 .15 uur. De voorzitter dankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een sportief aperitief in
de cafetaria.
I

Ondertekening door de bestuurders, BRUGGE, 12 maart 2011

Els ALLEGAERT
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Penningmeester

Geert BARBRY
Bestuurder
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VERSLAG REKENINGNAZICHTERS
REKENINGEN 2010

Na nazicht van balansen, banksaldo's en bewijsstukken op 24 februari 2011 te VEURNE
verklaren wij, Mevr. Martine MARQUILLIE en Dhr. Pascal DE SAEDELEER, te hebben
vastgesteld dat de boekhouding zeer goed en correct wordt bijgehouden en bijgevolg
vragen wij aan de Provinciale Jaarvergadering, samengesteld uit gemandateerden van
alle West-Vlaamse clubs, om de rekeningen goed te keuren en kwijting te geven aan de
leden van het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF en aan de penningmeester, Dhr.
Pascal BOURGOIS".

VEURNE, 24 februari 2011

Mevr. MARQUILLIE M.

~\b
Dhr. DE SAEDELEER P.

12 maart 2011

K.B.Z.B./Vlaamse Zwemfederatie

Historisch verslag 2010

PROV. WEST-VLAANDEREN

Voorwoord door de voorzitter
Beste vertegenwoordigers van de VZF en diverse VSB’s,
vertegenwoordigers van onze West-Vlaamse clubs,
dames en heren,

Ik heet jullie van harte welkom hier in Brugge op onze Provinciale Jaarvergadering.
Bart Dewulf heeft eind 2010 beslist de taak als voorzitter niet langer op zich te nemen. Ik wil Bart in
naam van het PB van harte danken voor het vele werk en de tijd die hij in het provinciaal bestuur
heeft geïnvesteerd.
2010 was een succesvol jaar voor onze West-Vlaamse zwemsporten : we kunnen terugblikken op
een goed verloop van de provinciale kampioenschappen. De sprintkampioenschappen in het voorjaar
werden geschrapt, maar toegevoegd aan de provinciale kampioenschappen in oktober. Deze
kampioenschappen, die doorgingen over 2 volledige dagen, zijn succesvol verlopen met een groot
aantal provinciale records als gevolg.
De Interclub Henri Lecluyse werd gewijzigd in een criterium voor B-zwemmers. Het is dan ook voor
die B-zwemmers een extra motivatie om aan zoveel mogelijk wedstrijden deel te nemen om zo in
aanmerking te komen voor het klassement.
De Internationale Driekamp, in 2010 georganiseerd door onze Nederlandse vrienden uit Zeeland,
kende eveneens een groot succes. Een prachtig georganiseerde wedstrijd met als resultaat een
glansrijke overwinning voor West-Vlaanderen.
Het vlotte verloop van de wedstrijden wordt mede bepaald door het aantal officials. We stellen vast
dat het aantal vrijwilligers dat de opleiding tot official heeft gevolgd een succes kende in het najaar.
Voor 2011 is er op vraag van enkele kandidaat-officials een opleiding voorzien op vrijdagavond in
Diksmuide. Tot op heden heeft zich voor deze lessen reeds een dertigtal kandidaten ingeschreven.
Ik blijf er op aandringen om binnen jullie club de officialopleidingen verder te promoten en de ouders
van de zwemmers te blijven motiveren om die opleiding te volgen.
In 2010 werd één nieuwe club opgericht, BZC, Beernemse ZwemClub en is ZTB, Zwemclub Ter
Borcht uit Meulebeke terug een autonome club geworden.
Als PB wensen we beide clubs alle succes toe.
Verder stellen we vast dat er binnen onze provincie veel gemotiveerde zwemliefhebbers zijn die de
trainersopleiding volgen. Dit verhoogt de kwaliteit van de trainingen en de opvolging van onze jonge
zwemmers. Dit leidt op termijn ongetwijfeld tot betere individuele- en groepsresultaten.
2010 kende een groot aantal nieuwe individuele provinciale records.
Ook een aantal
aflossingsrecords moest er na vele jaren aan geloven. De provinciale records zijn de beste indicator
van de prima professionele en topsportieve werking van de verschillende West-Vlaamse clubs.
Graag wil ik nog meegeven dat in 2011 West-Vlaanderen Sprint ! (12 maart), Provinciale
Kampioenschappen Lange Afstand (2 oktober), Provinciale Kampioenschappen (29-30 oktober)
en Internationale Driekamp (16 oktober) door het provinciaal bestuur zullen worden georganiseerd.
We zullen zoals in het verleden ook onze steun verlenen aan enkel initiatieven die binnen het
synchroon zwemmen, het open water zwemmen en het waterpolo worden genomen.

Het provinciaal bestuur wenst alle West-Vlaamse clubs een sportief hoogstaand 2011 toe. Wij als PB
blijven ijveren voor een goede samenwerking en ondersteuning aan alle West-Vlaamse clubs.
In naam van het PB en alle zwemmers wens ik alle vrijwilligers (trainers, afgevaardigden,
secretarissen, clubbestuursleden,…) in elk van onze clubs te danken voor hun inzet. Dankzij jullie
kunnen de clubs blijven bestaan en kunnen de jongeren hun hobby en hun geliefkoosde sport verder
blijven beoefenen.

Brugge, 12 maart 2011

Namens het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF
Els Allegaert, voorzitter

Historisch verslag 2010
1. Clubs en ledenaantallen
Eén nieuwe club : BZC, Beernemse Zwemclub
2. Vergaderingen
2.1.

Bestuursvergaderingen
2.2.1. 23/01/2010 – Waregem
2.2.2. 09/02/2010 – Tielt
2.2.3. 09/03/2010 – Oostende
2.2.4. 15/06/2010 – Diksmuide
2.2.5. 14/09/2010 – Oostrozebeke
2.2.6. 09/11/2010 – Diksmuide
De verslagen werden na goedkeuring op de site geplaatst en overgemaakt aan de
VZF.

2.2.

Provinciale Jaarvergadering
De provinciale jaarvergadering vond plaats op 27 februari 2010 in Waregem.

2.3.

Kalendervergadering
De kalendervergadering vond plaats op 30 maart 2010 in Meulebeke. Tijdens deze
vergadering werd de kalender voor 2010-2011 samengesteld, rekeninghoudend met
de richtlijnen van kalendercommissie VZF. Er werden twee wedstrijden toegevoegd
aan het programma van de Interclub Henri Lecluyse.
Diederik Delen kwam een woordje uitleg geven over Swimgate.

3. Organisaties in de Provincie
3.1.

Provinciale Kampioenschappen

3.1.1. PK Lange Afstand - 03/10/2010 Kortrijk
Rekeninghoudend met de opmerkingen van 2009 werd het PK over een volledige
dag gehouden. Het was een succesvolle wedstrijd met 189 deelnemers. Er waren
net zoals vorig jaar geen limiettijden opgelegd, dit in het kader van de VJK 2011.
3.1.2. PK - 30-31/10/2010 Brugge
Het PK liep over twee volledige dagen, er waren 214 zwemmers ingeschreven,
goed voor 877 individuele starts en 20 aflossingen. Het was een succesvol PK met
tal van nieuwe Provinciale Records.
De organisatie verliep vlot en correct. Het tijdstip van de medaille-uitreiking stond
vermeld op het programma en zo waren de meeste zwemmers aanwezig op het
podium.
De toegang van het aantal trainers/afgevaardigden was conform het aantal
zwemmers.
Het was een eer om tijdens dit PK de beker van de Internationale Driekamp voor te
mogen stellen aan de heer Gouverneur P. Breyne. Hij heeft ook de medailles
uitgereikt op zaterdag 30/10.

3.1.3. PK Open Water
3.1.3.1 PK Open Water Lange Afstand:
De wedstrijd Damme-Brugge, een organisatie van BZK, gold als PK Open Water
Lange Afstand. Het bestuur zorgde voor de medailles en verleende de titels van
provinciaal kampioen in diverse categorieën.
3.1.3.2. PK Open Water Korte Afstand:
De wedstrijd open water Brugse Reien, een organisatie van BYK, gold als PK
Open Water Korte Afstand en ook hier zorgde het bestuur voor de medailles en
verleende de titels van provinciaal kampioen in diverse categorieën.
3.1.4. PK Waterpolo
Deze bekerwedstrijd ging door op zaterdag 28 augustus 2010 in Kortrijk, acht
West-Vlaamse clubs streden er om de titel. Het is KZK die de titel heeft
binnengehaald.
3.1.5

Synchro – Flanders Open
Deze internationale miniemenwedstrijd ging door in november 2010 te Kortrijk. De
schaal werd aangeboden door het PB.

3.2.

Internationale Driekamp
Zeeland was in 2010 organisator van de 20ste jubileumeditie van de Internationale
Driekamp die doorging in Terneuzen op 10/10/2010.
West-Vlaanderen werd eindwinnaar van deze editie en mocht de beker mee naar huis
nemen. De geselecteerde zwemmers werden opgewacht aan de inkomsthal van het
zwembad in Terneuzen en mochten er een t-shirt van West-Vlaanderen in ontvangst
nemen. De deelname in de verplaatsingskosten en gratis drankbonnetje voor alle
West-Vlaamse zwemmers, trainers en afgevaardigden werden opnieuw enorm
gewaardeerd.
Dit jaar wordt de Internationale Driekamp georganiseerd door het PB West-Vlaanderen
op 16/10/2011 in Brugge.

3.3.

Interprovinciaal Beraad, 11/12/2010 - Antwerpen
Het PB Antwerpen was gastheer voor de andere provincies. Danny Uyttersprot en Els
Allegaert vertegenwoordigden West-Vlaanderen tijdens dit beraad.
Volgende punten kwamen aan bod:
* Volmacht provinciale jaarvergadering analoog met AV VZF
* Afschaffen van de inning door de VZF van de bedragen verbonden aan
startkaarten bij PK
* Interdistrict als jeugdwedstrijd
* Evaluatie PK
* Zwemkalender VZF:
ZC: 13-15/07/2012
BJK: 20-22/07/2012
BK: 27-29/07/2012
* Swimgate
* VZF–mailadressen
* Selectie VZF Synchro miniemen en junioren
* Huishoudelijk reglement met betrekking tot de provinciale selecties
* Verhoging boetes bij tekort aan officials

Gastheer Interprovinciaal Beraad 2011: Oost-Vlaanderen
3.4.

Organisatie officialopleidingen
Er waren in het afgelopen jaar twee opleidingen TAK voorzien, één in maart en één in
september. Freddy De Bruyne nam zoals andere jaren de organisatie op zich.
Enkele TAK’s hebben de opleiding starter, jurysecretaris of K2 gevolgd.
Zoals eerder vermeld worden er in 2011 eveneens twee opleiding georganiseerd
waarvan die in maart zal doorgaan op vrijdagavond in Diksmuide.

3.5.

Organisatie DAS-beurs - juni 2010
Willy Valcke heeft de organisatie naar goede gewoonte weer op zich genomen.
Samen met enkele lokale zwemmers voerde hij campagne voor de zwemsport. In
2011 mogen we alweer een beroep doen op Willy, waarvoor dank.

4. Overzicht van de belangrijkste bestuursdaden
4.1.

Algemeen beheer en bestuur
In 2010 werden er enkele bestuurswissels doorgevoerd. Els Allegaert volgde in
november 2010 Bart Dewulf op als voorzitter. Kurt Desmet heeft de groep aangevuld
voor Synchro en waterpolo, Danny Uyttersprot neemt in coöptatie de taak als
ondervoorzitter/secretaris op zich. Geert Barbry is een nieuw bestuurslid en neemt o.a.
de homologatie van de PR op zich.

4.2.

Bestuurlijke beslissingen/realisaties
4.2.1. Interclubs
In 2010 werd de Interclub Henri Lecluyse gewijzigd tot een B-criterium. De
clubs WZC, VZV, RZV, ZTZ, DMI, COAST, UZKZ en KZK stonden elk in voor
de organisatie van een wedstrijd.
De prijzen verbonden aan dit criterium werden op de 3de dag IC in Roeselare
op 20/02/2011 overhandigd.
In totaal werden er 1950 individuele starts genoteerd waarvan slechts 28 starts
van A-zwemmers. Ons doel om er een B-criterium van te maken is bereikt.
GOLD heeft het clubklassement gewonnen met 2111 punten, gevold door
COAST met 1371 punten en de derde plaats was voor ZB met 1288 punten.
4.2.2. Website en mailadressen
De site wordt nog altijd druk bezocht, zowel door clubs als door zwemmers.
Hij werd sinds 01/02/2011 in een nieuw kleedje gestopt, is volledig vernieuwd
en zal nog gebruiksvriendelijker worden. Indien je op- of aanmerkingen hebt
over de site, aarzel dan niet om contact op te nemen met de webmaster Jan
Bartholomeus, via webmaster@zwemfedwvl.be.
We moeten samen de site up-to-date houden en jullie input is zeer welkom.
De contactadressen (functie@zwemfedwvl.be) van de bestuursleden zijn zeer
herkenbaar en zijn ongewijzigd gebleven.
4.2.3. Richtlijn bijdragen- en kostentabel
De aangepaste kostentabel werd op de site geplaatst.

4.2.4. Opvolging van de Provinciale Record – PR
Danny Uyttersprot nam de taak van de homologatie van de PR op zich. In
vergelijking met vorige jaren zit het aantal verbeterde records in 2010 in de lift.
Vanaf 2011 zal Geert Barbry de opvolging van de PR op zich nemen.
4.2.5. Tussenkomst Lactaattesten
Voor de lactaattesten 2010 wordt er terug een tussenkomst van PB voorzien
zoals vorige jaren.
4.2.6. Steun (Provinciale) Kampioenschappen andere disciplines
Synchro kon ook in 2010 op steun van PB rekenen. Het bestuur zorgde
eveneens voor beker en/of medailles voor waterpolo en open water zwemmen.
5. Vooruitblik op de organisaties 2011
-

Vriendschapsdrink voor alle West-Vlaamse officials (12/03 – Brugge)
Provinciale Jaarvergadering (12/03 – Brugge)
Kalendervergadering 2011- 2012 (12/03 – Brugge)
West-Vlaanderen Sprint 2011 (12/03 – Brugge)
PK zwemmen Lange Afstand (02/10 – Kortrijk)
PK zwemmen (29-30/10 – Brugge)
Internationale Driekamp- organisatie West-Vlaanderen (16/10 – Brugge)
DAS-beurs (juni 2011 - Kortrijk)
Steun PK Open Water 2011
Steun Flanders Synchro 2011
Steun PK Waterpolo
Steun West-Vlaamse clubs in kost Swimgate

