VERSLAG PROVINCIALE JAARVERGADERING WEST-VLAANDEREN VZF - PJ-2013
Datum :
2 maart 2013
Plaats :
VEURNE
Aanwezige leden PB : ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, BOURGOIS Pascal, DEWITTE Greet, LAMBERTIJN Marian,
HALSBERGHE Tony, BARBRY Geert
Aanwezige clubs :
BZK, COAST, GOLD, IKZ, IZV, KORF, KZK, MZK, OK, ROSC, RZV, RYSC, TZT, VZV, WZC, ZB, ZTB,
ZTZ, WNB, DZV, WPCN
Aanwezig bij volmacht: NZV, BZV, UZKZ, DMI, BYK
Afwezige clubs :
BZC, KVO, KWK, SKF, WPW, TZK en WPK
Genodigden :
De heer voorzitter VZF, de heer secretaris-generaal VZF, DEWULF Bart (RvB VZF), SAMYN Laurent (RvB
VZF), DESMET Kurt (RvB VZF), CALLEBAUT Tom (RvB VZF), BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), DE
NIJS Luc (VSB Masters), MONTENS Roland (VSB Open Water), DE BACKER Koen (VSB Synchro), VAN
HECKE Robert (VSB WP), voorzitter ZWEM
Aanwezige genodigden :
DESMET Kurt (RvB VZF), BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw)

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 VEURNE.
De voorzitter richt zich verder in haar voorwoord tot alle aanwezige clubs.
De 33 W-VL clubs vertegenwoordigen samen 101 stemmen.
De aanwezigheid van RYSC en WPCN zal worden besproken op de volgende bestuursvergadering.
Goedkeuring notulen provinciale jaarvergadering 25 februari 2012 te ZWEVEGEM
2
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. 25 februari 2012 te ZWEVEGEM worden goedgekeurd.
Bevestiging coöptatie Dhr. Tony HALSBERGHE
3
Er is dit jaar geen hernieuwing van mandaten van provinciale bestuursleden. Door de verkiezing op de AV van de VZF van Dhr. Kurt
DESMET als bestuurder binnen de Raad van Bestuur van de VZF ontstond er een vacante plaats binnen het PB. We ontvingen van
GOLD de voordracht van Dhr. Tony HALSBERGHE. De coöptatie werd door de RvB VZF aanvaard onder voorbehoud van goedkeuring
door de provinciale jaarvergadering. De ondervoorzitter vraagt bevestiging van deze coöptatie.
De coöptatie van Dhr. Tony HALSBERGHE wordt door de aanwezige stemgerechtigden goedgekeurd.
Resultatenrekening en balans 2012
4
De resultatenrekening en de balans 2012 worden door de penningmeester, Dhr. Pascal BOURGOIS, post per post toegelicht. De
voorzitter vraagt of iedereen de resultatenrekening en de balans 2012 kan goedkeuren.
De resultatenrekening en de balans 2011 worden door de aanwezige stemgerechtigden goedgekeurd.
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Voorzitter

Voorzitter

Voorzitter

Penningmeester

Agendapunt Omschrijving
Actie
Verslag van de rekeningnazichters 2012
5
Vorig jaar werden Dhr. Pascal DE SAEDELEER, Dhr. Bart DEWULF en Mevr. Karin DESRUELLE als rekeningnazichters 2012 verkozen.
Dhr. Pascal DE SAEDELEER leest het verslag voor van de controle die hij samen met de andere rekeningnazichters heeft uitgevoerd op
21/02/13 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 van alle West-Vlaamse
Voorzitter
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.
Voorzitter
Er wordt vervolgens door de aanwezige stemgerechtigden kwijting gegeven aan de provinciale bestuursleden.
Benoeming drie rekeningnazichters 2013
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 2014 worden uitgenodigd om de rekeningen van 2013 na te zien en hierover verslag uit te
brengen tijdens de provinciale jaarvergadering.
Begroting 2013
8
De begroting 2013 wordt door de penningmeester, Dhr. Pascal BOURGOIS, post per post toegelicht. De voorzitter vraagt of iedereen de Penningmeester
begroting 2013 kan goedkeuren. De begroting wordt aansluitend goedgekeurd door de aanwezige stemgerechtigden.
Nieuwe club binnen onze provincie
9
De voorzitter meldt dat één nieuwe club, de vzw Zwem Academie (ZWEM) met maatschappelijke zetel te KNOKKE-HEIST een gunstig
advies kreeg van het provinciaal bestuur. De Raad van Bestuur VZF zal op de Algemene Vergadering van de VZF op 23/03/13 in DE
Voorzitter
PINTE tot de erkenning overgaan. De voorzitter wenst de nieuwe club veel succes.
Eveneens meldt de voorzitter de overgang van zwemclub BOAS (BHV) van VL-BR naar W-VL wegens overbrenging van de
gemeenschappelijke zetel van de club naar KORTRIJK. De nieuwe club biedt zwemmen, schoonspringen en splash-zwemmen aan.
Evaluatie van de provinciale activiteiten 2012 en geplande activiteiten 2013
10
Mevr. Greet DEWITTE, sportsecretaris, overloopt de activiteiten die in 2012 door het provinciaal bestuur werden georganiseerd en levert
feedback en lessons learned aan alle aanwezigen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het Vlaams Zomercriterium 2012.
Geplande activiteiten voor 2013
Gespreid over het jaar : Interclub Henri Lecluyse (10 wedstrijden)
09/03/13 : West-Vlaanderen Sprint !
Sportsecretaris
27/05/13 : PK Synchro
ste
25, 26-27/06/13 : 20 DAS-beurs X-Po KORTRIJK
06/10/13 : PK LA
13/10/13 : Internationale Driekamp (organisatie provincie ZEELAND, NED)
19-20/10/13 : PK
27/10/13 : PK Synchro

"'I

Agendapunt Omschrijving
11 /11 /13 : Interprovinciaal WP-tornooi
Bijdragen- en kostentabel
11
Danny bespreekt de nieuwe bijdragen- en kostentabel en licht de toevoegingen en schrappingen toe in vergelijking met de voorgaande
editie. De tabel werd qepubliceerd op de website.
12
Diverse
a. Deelname West-Vlaanderen aan lnterdistrict - de jaarvergadering beslist hier niet langer aan deel te nemen
b. Mededelingen penningmeester
c. De prijzen in het clubklassement IC Lecluyse worden uitgereikt
x. De vergadering wordt gesloten om 10.30 uur.

Actie
Ondervoorzittersecretaris

Diverse

Ondertekening door de bestuurders, VEURNE, 2 maart 2013
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VERSLAG REKENINGNAZICHTERS
REKENINGEN 2012

Na nazicht van balansen, banksaldo's en bewijsstukken op 19 februari 13 te KORTRIJK
verklaren wij, Dhr. Bart DEWULF (KZK), Dhr. Pascal DE SAEDELEER (MZK) en Mevr.
Karin DESRUELLE (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, 19 februari 2013

02 maart 2013

Provinciale Jaarvergadering 2012
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 Veurne op onze Provinciale Jaarvergadering.
We hebben ook in 2012 tal van geslaagde activiteiten en wedstrijden van het PB en van de clubs
mogen optekenen.
Onze Interclub Henri Lecluyse blijft een succes. In 2012 mochten de clubs die beschikken over een 4
of 5 banen-bad zich ook kandidaat stellen voor het organiseren van een interclub in de tweede helft
van het seizoen. Ook nu werden de interclubs verdeeld via loting op onze kalendervergadering.
Wat stilaan een traditie wordt is onze huldiging van de officials, er werd hen een attentie, een natje en
een droogje aangeboden. Deze huldiging werd net als vorig jaar gevolgd door West-Vlaanderen
Sprint, een West-Vlaams zwemfeest waaraan iedereen wou deelnemen.
Ons PB heeft de organisatie van het Vlaams Zomercriterium 2012 op zich genomen.
Onze algemene coördinator, Danny Uyttersprot, heeft veel energie gestopt in de voorbereiding van
deze wedstrijd. We spreken over algemene organisatie, taakverdelingen, veiligheidsvoorschriften,
catering,.. teveel om op te noemen. Gelukkig konden we buiten onze bestuursleden een beroep doen
op enkele losse medewerkers. Iedereen heeft op zijn manier zijn steentje bijgedragen en dit
resulteerde in een geslaagde meeting. Er was een grote opkomst van clubs uit alle Vlaamse
provincies. Zwemmers, trainers, officials, medewerkers waren na dit weekend moe maar best
tevreden over het succes van de meeting.
We hebben vorig jaar met een West-Vlaamse selectie deelgenomen aan de Internationale Driekamp
die georganiseerd werd door Oost-Vlaanderen en aan de Interdistrict die werd georganiseerd door
Henegouwen.
2012 was het jaar van de Olympische Spelen in Londen. De selectie van Sven Decaesstecker, Fanny
Lecluyse, Brian Ryckeman, Jasper Aerents, Emmanuel Vanluchene en Jonas Coreelman voor die
Spelen zijn een opsteker voor onze West-Vlaamse zwemmers.
Iedereen herinnert zich waarschijnlijk de finale van de 4 X 100m VS met Jasper Aerents (BZK) en
Emmanuel Vanluchene (GOLD). Een kippenvel moment voor elke zwemliefhebber.
De VZF besliste om niet langer met Topswim/Swimgate te werken voor de inschrijvingen en
organisatie van de wedstrijden. Er werd gekozen voor Splash. We hebben met ons PB twee
contactavonden georganiseerd, één in Veurne en één in Waregem. Op deze bijeenkomsten hebben
Alain en Jan onze clubs wegwijs gemaakt in die materie, want sinds 1 januari 2013 wordt enkel nog
met dit programma gewerkt. De clubs kunnen ook nog altijd bij hen terecht voor verdere info en
ondersteuning.

__________________________________________________________________________________
Els Allegaert
Voorzitter
 Putmanstraat 67
B-8790 Waregem
 056/61 22 73
 voorzitter@zwemfedwvl.be
www.zwemfedwvl.be

Onze website blijft een hoog aantal bezoekers tellen. De uitslagen, kalender, verslagen, algemene
info worden voortdurend ge-updated door Jan Bartholomeus. Jullie vinden er ook een link op terug
betreffende het Splash-programma met alle nieuwe downloads.
Ook in 2013 blijft het PB zich inzetten voor een goede samenwerking en ondersteuning van alle
West-Vlaams clubs. Wij willen ook terug onze steun verlenen aan initiatieven die binnen de
aquatische sporten/clubs worden genomen.
In naam van het PB wens ik iedereen te danken die op de een of andere manier zijn steentje heeft
bijgedragen tot de werking van onze clubs. De inzet van de vele trainers, officials, bestuursleden,
oudercomités is van onschatbare waarde voor het bestaan van die clubs.
Veurne, 02 maart 2013
Namens het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF
Els Allegaert
Voorzitter
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02 maart 2013

Historiek 2012
Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen

1. Clubs en ledenaantallen
We hebben er in 2012 één nieuwe club bij, ZWEM-academie, Knokke-Heist
2. Vergaderingen
2.1.

Bestuursvergaderingen
2.2.1. 26/01/2012
2.2.2. 25/03/2012
2.2.3. 24/04/2012
2.2.4. 24/05/2012
2.2.5. 21/06/2012
2.2.6. 05/07/2012
2.2.7. 18/09/2012
2.2.8. 08/11/2012

–
–
–
-

Waregem
Geraardsbergen
Veurne
Oostrozebeke
Wervik
Brugge
Waregem
Diksmuide

De verslagen werden na goedkeuring op de site geplaatst.
2.2.

Provinciale Jaarvergadering
De provinciale jaarvergadering vond plaats op 25 februari 2012 in Zwevegem.

2.3.

Kalendervergadering
De kalendervergadering vond plaats op 25 februari 2012 in Zwevegem.
Tijdens deze vergadering werd de kalender voor 2013 samengesteld, rekening
houdend met de kalendercommissie van de VZF.
Er waren 13 clubs geïnteresseerd om een IC te organiseren. Via loting werden de tien
wedstrijddagen verdeeld.

3. Organisaties in de provincie
3.1.

Provinciale Kampioenschappen

3.1.1. PK – Lange Afstand: 07/10/2012 Brugge
Dit PK werd opnieuw georganiseerd in een 50m-bad. De opkomst was iets minder
dan vorig jaar maar dit komt door de aanpassing van de reglementen. 11-12jarigen konden enkel inschrijven voor de 800m-wedstrijden. Er waren net zoals
vorig jaar geen limiettijden opgelegd, dit in het kader van de VJK 2013. Dit PK
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voorzitter@zwemfedwvl.be
www.zwemfedwvl.be

werd gebruikt als testwedstrijd van het nieuwe Splash-programma, er werd zowel
met Topswim als met Splash gewerkt.

3.1.2. PK - 20-21/10/2012 Brugge
Het PK liep over 2 volledige dagen. Het was een succesvol PK met enkele 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 waren conform het
aantal zwemmers.
De wedstrijd werd volledig opgemaakt met het Splash-programma

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 eveneens zorgde het bestuur voor de medailles en
verleende de titels van provinciaal kampioen in diverse categorieën.

3.2.

Interdistrict
Het PB bestuur heeft in 2012 beslist om opnieuw deel te nemen aan deze wedstrijd
met een West-Vlaamse selectie. Provincie Henegouwen organiseerde deze wedstrijd.

3.3.

Internationale Driekamp
Oost-Vlaanderen was in 2012 organisator van de Internationale Driekamp. Die ging
door in het gloednieuw zwembad Rozenbroeken in Gent.
Oost-Vlaanderen was nipt de winnaar van deze editie en mocht de beker mee naar
huis nemen. Alle geselecteerde zwemmers kregen bij aanvang van de wedstrijd een
usb-stick als aandenken. Ook in 2012 werden de Provinciale trainers door het PB
aangeduid. Alle geselecteerde zwemmers kregen een t-shirt met het nieuw logo.
Een goed onthaal en een uitstekende organisatie zorgden voor een vlot verloop.
Dit jaar wordt de Internationale Driekamp georganiseerd door onze vrienden in
Zeeland op 13/10/2013.

3.4.

Interprovinciaal Beraad - 08/12/2012 – Strombeek-Bever
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Vlaams-Brabant was gastheer voor de andere provincies. Danny Uyttersprot en Els
Allegaert vertegenwoordigden West-Vlaanderen tijdens dit beraad.
Volgende punten kwamen aan bod:








Notulen van vorige vergadering
Provinciale Kampioenschappen (OVL)
Splash-programma (WVL-OVL-PROVA-PROVLim-VlBr)
Interdistrictwedtrijd (OVL-WVL)
Kalendercommissie (PROVA-PROVLim-PROVVlBr- WVL)
Vlaams Zomercritrium eind juni (PROVVlBr)
BK: Systeem van afzegging/atteste, (PROVVlBr)

Gastheer: Interprovinciaal Beraad 2013: 07/12/2013 West-Vlaanderen

3.5.

Organisatie officialopleidingen
Er waren opnieuw twee opleidingen TAK voorzien, één in maart (Tielt) en één in
september (Diksmuide). Freddy De Bruyne nam zoals andere jaren de organisatie op
zich. Ook in 2012 zijn er mensen die de opleiding starter, jurysecretaris en KP2
gedaan hebben.

3.6.

Organisatie DAS-beurs - juni 2012
Willy Valcke heeft de organisatie terug op zich genomen. Samen met enkele lokale
zwemmers voerde hij campagne voor de Zwemsport. In 2013 mogen we nogmaals
een beroep doen op Willy, waarvoor dank.

4. Overzicht van de belangrijkste bestuursdaden
4.1.

Algemeen beheer en bestuur
In 2012 werd Tony Halsberghe gecoöpteerd als nieuw bestuurslid. Hij neemt de
coördinatie van de wedstrijden voor zijn rekening.

4.2.

Bestuurlijke beslissingen/realisaties
4.2.1. Interclubs
In 2011 werd de Interclub omgetoverd tot een B-criterium. We hebben deze
formule in 2012 aangehouden. Dit kende terug een groot succes. De clubs
RYSC, WZC, ZTZ, GOLD, VZV, RZV, ZB, TZT , COAST en BZK namen elk
een wedstrijd voor zich.
4.2.2. Website/ mailadressen
De site wordt nog altijd druk bezocht, zowel door clubs als door zwemmers.
Indien je op- of aanmerkingen hebt over de site, aarzel dan niet om contact op
te nemen met Jan Bartholomeus: webmaster@zwemfedwvl.be.
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We moeten de site actueel houden en jullie input is zeer welkom.
De contactadressen (functie@zwemfedwvl.be) van de andere bestuursleden
zijn zeer handig en zijn dezelfde gebleven.
4.2.3. Richtlijn bijdragen- en kostentabel
De aangepaste en nieuwe kostentabel werd op de site geplaatst.
4.2.4. Opvolging van de Provinciale Record – PR
De zwemmers kregen ook in 2012 eenmalig per jaar een vergoeding van 20
Eur voor het verbeteren van een nieuw PR. Dit dient aangevraagd te worden
via Geert Barbry.
4.2.5. Tussenkomst Lactaattesten
Voor de lactaattesten 2012 wordt er opnieuw een tussenkomst van het PB
voorzien zoals vorige jaren.
4.2.6. Steun (Provinciale ) Kampioenschappen andere sporten
Synchro kon op steun van PB rekenen. Het bestuur zorgde voor beker en/of
medailles voor Waterpolo en Open water zwemmen.
5. Vooruitblik op de organisaties 2013
-

Huldiging van alle West- Vlaamse officials (09/03 – Brugge)
Provinciale Jaarvergadering (02/03 – Veurne)
Kalendervergadering 2013- 2014 (02/03– Veurne)
West-Vlaanderen Sprint 2012 (09/03 – Brugge)
PK zwemmen Lange Afstand (06/10 – Brugge)
PK zwemmen (19-20/10 – Brugge)
Selectie voor Internationale Driekamp- organisatie Zeeland (13/10)
DAS-beurs: juni 2013(Kortrijk)
Steun PK Open Water 2013
Steun Flanders Synchro 2013
Steun PK Waterpolo
Na aanvraag bij penningmeester: Tussenkomst voor clubs die wedstrijd organiseren,
voorwaarde logo van PB op programma en uitslag.
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