VERSLAG PROVINCIALE JAARVERGADERING WEST-VLAANDEREN VZF- PJ-2012

www.zwemfedwvl.be

Datum:
25 februari 2012
Plaats:
ZWEVEGEM
Aanwezige leden PB : ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, DEWITIE Greet, LAMBERTIJN Marian,
DESMET Kurt, BARBRY Geert
BYK, BZK, COAST, DMI, GOLD, IKZ, IZV, KORF, KVO, KZK, MZK, OK, ROSC, RZV, RYSC, SKF, TZT,
Aanwezige clubs :
UZKZ, VZV, WZC, ZB, ZTB, ZTZ
Aanwezig bij volmacht: WNB, NZV
Afwezige clubs:
BZC, BZV, DZV,TZK, WPCN, WPW en WPK
Genodigden :
De heer voorzitter VZF, de heer secretaris-generaal VZF, CALUS Dirk (RvB VZF), BUGGENHOUT Ronny
(VSB Zw), DENIJS Luc (VSB Masters), MONTENS Roland (VSB Open Water), DE BACKER Koen (VSB
Synchro), VAN HECKE Robert (VSB WP), KWK
enodi den :
BUGGENHOUT Ronn (VSB Zw), VANHECKE Robert (VSB WP

DAGORDE
Agendapunt omschrijving
Welkomstwoord door Mevr. Els ALLEGAERT, voorzitter
1
Mevr. Els ALLEGAERT heet de provinciale vertegenwoordigers binnen de verschillende Vlaamse Sportbesturen en de door de WestVlaamse clubs gemandateerde vertegenwoordigers welkom op de Provinciale Jaarvergadering te ZWEVEGEM.
De voorzitter richt zich verder in haar voorwoord tot alle aanwezige clubs.

2

3

De 32 W-VL clubs vertegenwoordigen samen 101 stemmen.
Aantal aanwezige of gevolmachtigde clubs : 25
Goedkeuring notulen Provinciale Jaarvergadering 12 maart 2011 te BRUGGE
De notulen werden op de website geplaatst. Er werden geen bijkomende opmerkingen geformuleerd. De voorzitter vraagt of de notulen
van de vorige Provinciale Jaarvergadering kunnen worden goedgekeurd.
De notulen van de Provinciale Jaarvergadering dd. 12 maart 2011 te BRUGGE worden goedgekeurd.
Verkiezing nieuwe mandaten VSB Zw, VSB WP en PB W-VL
Het PB werd geïnformeerd van de kandidatuur van Bart DEWULF (KZK) en Kurt DESMET (SKF) voor de RvB VZF.
Voor het mandaat in het VSB Zw ontvingen we één kandidatuur van Ronny BUGGENHOUT (ZB). Aangezien hij de enige kandidaat is, zal
Ronny BUGGENHOUT aan de VZF worden voorgedragen als West-Vlaams vertegenwoordiger binnen het VSB Zw.
Voor het mandaat in het VSB WP ontvingen we eveneens één enkele kandidatuur van Robert VAN HECKE (BZK). Aangezien hij de enige
kandidaat is, zal Robert VAN HECKE aan de VZF worden voorgedragen als West-Vlaams vertegenwoordiger binnen het VSB WP.
Voor het PB W-VL VZF ontvingen we vijf geldige kandidaturen. Naast de reeds zittende bestuursleden met einde mandaat, droeg ROSC
ook nog Sebastiaan VANDERBEKE voor. Danny merkt op dat er onverenigbaarheid van functies bestaat tussen de mandaten binnen de
RvB VZF, de VSB's en het PB W-VL. Hij merkt ook op dat slechts één vertegenwoordiger per club wordt toegelaten in een PB.
Aangezien er maar vier mandaten beschikbaar zijn, organiseert Danny de stemming en de uitgebrachte stemmen werden geteld in het
bijzijn van drie vrijwillige stemopnemers.
Uitslag van stemming (101 stemmen): Geert, 74 stemmen; Pascal, 67 stemmen; Greet,74 stemmen; Danny, 69 stemmen; Sebastiaan, 14
stemmen. Het PB W-VL zal na onderling overleg betreffende de interne invulling van de functies Geert, Pascal, Greet en Danny aan de
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Actie
VZF voordragen voor een nieuw mandaat van vier jaar.
Resultatenrekening en balans 2011
4
De resultatenrekening en de balans 2011 worden door de penningmeester, Dhr. Pascal BOURGOIS, post per post toegelicht. De
Penningmeester
voorzitter vraagt of iedereen de resultatenrekening en de balans 2011 kan goedkeuren. De resultatenrekening en de balans 2011 worden
door de aanwezige stemgerechtigden goedgekeurd.
5
verslag van de rekeningnazichters 2011
Vorig jaar werden Dhr. Pascal DE SAEDELEER, Dhr. Bart DEWULF en Dhr. Wouter VERPLANCKE als rekeningnazichters 2011
verkozen. Dhr. Wouter VERPLANCKE leest het verslag voor van de controle die hij samen met de andere rekeningnazichters heeft
uitgevoerd op 12 februari 2012 te KORTRIJK: "Na nazicht van balansen, banksaldo's en bewijsstukken verklaren wij dat de boekhouding
zeer goed en correct wordt bijgehouden en bijgevolg vragen wij aan de Provinciale Jaarvergadering, samengesteld uit gemandateerden
Voorzitter
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 de drie 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 geschenk.
Kwijting aan de provinciale bestuursleden
6
De voorzitter vraagt de stemgerechtigden kwijting te verlenen aan de provinciale bestuursleden. Er wordt vervolgens door de aanwezige
Voorzitter
stemgerechtigden kwijting gegeven aan de provinciale bestuursleden.
Benoeming drie rekeningnazichters 2012
7
De Provinciale Jaarvergadering benoemt de volgende rekeningnazichters :
a. Pascal DE SAEDELEER, MZK
b. Karin DESRUELLE, TZT
Voorzitter
c. Bart DEWULF, KZK
De benoemde rekeningnazichters zullen begin 2013 worden uitgenodigd om de rekeningen van 2012 na te zien en hierover verslag uit te
brengen tijdens de Provinciale Jaarvergadering.
8
Begroting 2012
De begroting 2012 wordt door de penningmeester, Dhr. Pascal BOURGOIS, post per post toegelicht. De voorzilter vraagt of iedereen de Penningmeester
begroting 2012 kan goedkeuren. De begroting wordt aansluitend Qoedgekeurd door de aanwezige stemgerechtigden.
9
Nieuwe club binnen onze provincie
De voorzilter meldt dat één nieuwe club, de Kortrijkse Waterpolo Kring (KWK) een gunstig advies kregen van het provinciaal bestuur. De
Voorzitter
Raad van Bestuur VZF zal op de Algemene Vergadering van de VZF op 24 maart 12 in GROSBENDONK tot de erkenning overgaan. De
voorzitter wenst de nieuwe club vel succes.
-10
Vlaams Zomercriterium 2012
OndervoorzitterDanny geeft als Algemeen Verantwoordelijke van deze wedstrijd toelichting.
secretaris
11
Overzicht en evaluatie van de provinciale activiteiten 2011
Mevr. Greet DEWITTE over1oopt de activiteiten die in 2011 door het provinciaal bestuur werden georganiseerd en levert feedback en
lessons leamed aan alle aanwezigen.
Geplande activiteiten voor 2012
Sportsecretaris
Gespreid over het jaar: Interclub Henri Lecluyse (1 0 wedstrijden)
10/03/12: West-Vlaanderen Sprint!

Agendapunt Omschrijving
27/05/12 : PK Synchro
26, 27-28/06/12 : 20ste DAS-beurs X-Po KORTRIJK
13-15/07/12: VZC (BRUGGE)
07/10/12: PK LA
13/10/12: Internationale Driekamp (organisatie provincie 0-VL)- nog te bevestigen (GEWIJZIGDE DATUM)
20-21/10/12: PK (GEWIJZIGDE DATUM)
Diverse
12
a. Gratis toegang van provinciale bestuursleden tot wedstrijden binnen de provincie a.d.h.v. VZF-kaart
b. Reglement IC Henri Lecluyse -deelname A-zwemmers en verhoogd startgeld (ZB)
c. Homologatie provinciale records- de richtlijn hieromtrent moet gerespecteerd worden
d. Gebruik zwemfedwvl-mailadressen- de bestuursleden dringen aan op het gebruik van deze mailadressen. Anderzijds wordt er ook
aan herinnerd dat al het officieel mailverkeer van de clubs vanop het zwemled-mailadres van de club moet gebeuren.
x. De vergadering wordt gesloten om 10.30 uur. De voorzitter dankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een sportief aperitief in
de cafetaria.

Actie

Diverse

Ondertekening door de bestuurders, ZWEVEGEM, 25 februari 2012

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

(

Pascal BOURGOIS
Penningmeester

Geert BARBRY
Bestuurder

VERSLAG REKENINGNAZICHTERS
REKENINGEN 2011

Na nazicht van balansen, banksaldo's en bewijsstukken op 12 februari 12 te KORTRIJK
verklaren wij, Dhr. Bart DEWULF (KZK), Dhr. Pascal DE SAEDELEER (MZK) en Dhr.
Wouter VERPLANCKE (TZT), 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.

KORTRIJK, 12 februari 2012

