12maart 2016

Historisch Jaarverslag 2015
Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen

1. Clubs en ledenaantallen
Er zijn geen wijzigingen in het aantal clubs.
2. Vergaderingen
2.1.

Bestuursvergaderingen
2.2.1. 22/01/2015 - Oostrozebeke
2.2.2. 02/03/2015 – Brugge
2.2.3. 24/04/2015 – Oostrozebeke - Kalendervergadering
2.2.4. 24/06/2015 - Diksmuide
2.2.5. 17/06/2015 - Brugge
2.2.6. 15/09/2015 – Tielt
2.2.7. 05/11/2015 – Ieper
De verslagen werden na goedkeuring op de site geplaatst.

2.2.

Provinciale Jaarvergadering
De provinciale jaarvergadering vond plaats op 28 februari 2014 in Torhout.

Kalendervergadering
De kalendervergadering vond plaats op 24 april 2015 in Oostrozebeke.
Tijdens deze vergadering werd de kalender voor 2016 samengesteld, rekening
houdend met de kalendercommissie van de VZF.
Er waren 11 clubs geïnteresseerd om een IC te organiseren. Via loting werden de 10
wedstrijddagen verdeeld.
3. Organisaties in de Provincie
3.1.

West-Vlaanderen Sprint 2015
Laatste wedstrijd in het oude Olympiabad. Een groot evenement met vooraf de
huldiging van de officials met receptie met steun van de provincie West-Vlaanderen.
Eerder was er de prominentenswim met oa Fanny Lecluyse en Dhr Carl Vereecke,. De
medailleuitreiking was onder muzikale begeleiding van Marino Punk.
Er namen 305 zwemmers deel aan de wedstrijd, goed voor 747 starts.
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3.2.

Provinciale Kampioenschappen

3.2.1. PK – Lange Afstand: 04/10/2015 Brugge
Dit PK werd voor de eerste keer georganiseerd in het nieuwe S&R Olympiabad, 10baanen, 50m-bad. In de voormiddag werden 65 starts genoteerd voor de 1500mwedstrijden en in de namiddag waren er 121 starts voor de 800m-wedstrijden.
Na een extra oproep waren er voldoende officials zodat de wedstrijd is kunnen
doorgaan op 10-banen. Dit maakt de wedstrijddag minder lang.
3.2.2. PK – 17-18/10/2015 Brugge
Het PK liep over 2 volledige dagen. Het was een succesvol PK.
Op enkele kinderziektes na, verliep alles vlot en we proberen de foutjes op te
lossen. 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.
Op zaterdag noteerden we 762 individuele starts en 26 aflossingen en op zondag
731 individuele starts en 26 aflossingen.

3.2.3. PK Open Water
3.1.3.1 PK Open Water Lange Afstand
De wedstrijd, een organisatie van GOLD/ MZK is doorgegaan op 08/08/2015 in de
oude Leiearm in Menen. Het PB zorgde terug voor de medailles.
3.1.3.2. PK Open Water Korte Afstand
De wedstrijd, een organisatie van BYK, is wegens sabotage door onbekenden de
wedstrijd niet kunnen doorgaan op 05/09/2015. De medailles werden doorgegeven
aan de volgende wedstrijd, 06/09/2015 in Zwevegem.

3.3.

Internationale Driekamp
Na een peiling op onze vorige provinciale jaarvergadering en enkele besprekingen met
de besturen van Oost-Vlaanderen en Zeeland is besloten dat de Driekamp niet aan een
stille dood mag sterven. De Driekamp wordt door ons BP op 14/05/2015 in Ieper. Het
PB West-Vlaanderen neemt de organisatie op zich.
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3.4.

Interprovinciaal Beraad: 18/11/2015 – Wommelgem
In 2015 was PB-Antwerpen gastheer. Alle PB’s waren vertegenwoordigd.

Volgende punten kwamen aan bod:












Notulen van vorige vergadering
Zomercriterium – Volgorde organiserend PB(V-BR)
Wedstrijdorganisatie – Systeem afmelden vs. Inschrijfdatum 7d. (V-BR)
Prov. Kamp – Verloning medewerkers/commissies organisatie (V-BR)
Nieuw wedstrijdconcept (O-VL)
Startgelden – verhoging van licentiebijdragen door de VZF (O-VL)
Trainingsbad in Antwerpen (O-VL)
Brevetten ISB (W-VL)
Skill-up (ANT)
Wedstrijdprogramma Splash (ANT)
Algemene vergadering VZF (ANT)

Gastheer: Interprovinciaal Beraad 2016: Oost-Vlaanderen
3.5.

Organisatie officialopleidingen
Er waren opnieuw 2 opleidingen TAK voorzien, één in maart (Diksmuide) en één in
september (Tielt). Freddy De Bruyne nam zoals andere jaren de organisatie op zich.
Ook in 2015 zijn er mensen die de opleiding starter, jurysecretaris gedaan hebben.

3.6.

Organisatie DAS-beurs: juni 2015
Ronny Buggenhout heeft de organisatie opnieuw op zich genomen met medewerking
enkele bestuursleden en zwemmers. We wensen hen van harte te danken voor hun
inzet..

4. Overzicht van de belangrijkste bestuursdaden
4.1.

Algemeen beheer en bestuur
Vanaf 01/01/2015 is Johan De Geeter ISWIM via coöptatie in functie getreden binnen
ons PB.

4.2.

Bestuurlijke beslissingen/realisaties

4.2.1. Interclubs:
In 2015 werden de reglementen van de Interclub aangepast, rekening houdend met
de nieuwe reglementen vanuit VZF/ VSB dat er A-tijden zijn op afstanden en op stijl.
Wie geen A-tijd heeft op die wedstrijd mag deelnemen aan de interclub. Dit kende
opnieuw een groot succes. De clubs ZTZ – DMI – VZV – UZKZ – MZK – ZB – TZT
– KZK – GOLD – ZB namen elk een wedstrijd voor zich.
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4.2.2. Website/ mailadressen
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website.
Indien je op- of aanmerkingen hebt over de site aarzel dan niet om contact op te
nemen met Jan Bartholomeus: webmaster@zwemfedwvl.be.
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 2015 eenmalig per jaar een vergoeding van 20€ van
PB voor het plaatsen van een nieuw PR. Dit dient aangevraagd te worden via
Johan De Geeter vanaf 01/01/2015.
4.2.5. Tussenkomst Lactaattesten
Voor de lactaattesten 2015 werd er een tussenkomst van 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 Openwaterzwemmen.
5. Vooruitblik op de organisaties 2016
-

Huldiging van alle West-Vlaamse officials (012/03 – Brugge)
Provinciale Jaarvergadering (12/03 – Brugge)
Kalendervergadering: 2015- 2016 (15/04 - Tielt)
West-Vlaanderen Sprint 2015 (12/03 -Brugge)
Overhandigen prijzen voor IC Henri Lecluyse 2015
PK zwemmen Lange Afstand (02/10)
PK zwemmen (15-16/10–Brugge)
DAS-beurs: juni 2015 (Kortrijk)
Steun PK Open Water 2016
Steun Flanders Synchro 2016
Steun PK Waterpolo
Na aanvraag bij penningmeester: Tussenkomst voor clubs die wedstrijd organiseren,
voorwaarde logo van PB op programma en uitslag.
Samen met COAST organisatie BK KB 2016 (12-13/11–Brugge)
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VERSLAG PROVINCIALE JAARVERGADERING WEST-VLAANDEREN VZF - PJ-2016

www.zwemfedwvl.be

12 maart 2016
Datum:
BRUGGE
Plaats:
Aanwezige leden PB : ALLEGAERT Els, UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, DEWITTE Greet, LAMBERTIJN Marian,
BARBRY Geert
HALSBERGHE Tony
Verontschuldigd
BYK, BZC, BZK, BZV, COAST, DZV, GOLD, IKZ, IZV, ISWIM, KORF, KVO, KWK, KZK, LRZ, MZK, RYSC,
Aanwezige clubs :
RZV, TZT, UZKZ,VZV,WNB, KWZC,ZB,ZTB,ZTZ
Aanwezig bij volmacht: BOAS, SKF, TZK, WPW, ZWEM
DMI, OK, ROSC, WPCN.
Afwezige clubs :
SAMYN Laurent (RvB VZF), CALLEWAERT Tom (RvB VZF), BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw),
Genodigden :
DESRUELLE Koen (VSB Masters), MONTENS Roland (VSB Open Water), VAN HECKE Robert (VSB
WP), SARRAZYN Mike (VSB WP), DUMORTIER Jasmine (VSB Synchro)
Aanwezige genodigden : SAMYN Laurent RvB VZF), BUGGENHOUT Ronny (VSB Zw), DESRUELLE Koen (VSB Masters),
MONTENS Roland VSB O en Water, VAN HECKE 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 BRUGGE.
De 35 W-VL clubs vertegenwoordigen samen 102 stemmen.
Goedkeuring notulen provinciale jaarvergadering 28 februari 2015 te TORHOUT
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 definitief kunnen worden goedgekeurd.
De notulen van de provinciale jaarven::iaderinçi dd. 28 februari 2015 te TORHOUT worden çioedçiekeurd.
Verkiezing nieuwe mandaten VSB Zw, VSB WP en PB W-VL
3
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 Masters ontvingen we eveneens één kandidatuur van Koen DESRUELLE (TZT). Ook hij zal aan de VZF
opnieuw worden voorgedragen als West-Vlaams vertegenwoordiger binnen het VSB Masters.
Voor het mandaat in het VSB WP ontvingen we twee kandidaturen, Dhr. Robert VAN HECKE (BZK) en Dhr. Mike SARRAZIJN. De
ondervoorzitter-secretaris organiseert de stemming onder de WP-clubs. Na telling van de stemmen zal Dhr. Robert VAN HECKE worden
voorgedragen als West-Vlaams vertegenwoordiger binnen het VSB WP. Dhr. Mike SARRAZIJN kan indien niet alle provincies hun stoel
invullen, zich laten coöpteren.
Voor het PB W-VL VZF ontvingen we geen nieuwe kandidaturen. Het mandaat van de reeds zittende bestuursleden wordt bijgevolg
verlengd. Het PB W-VL zal na onderling overleg betreffende de interne invulling van de functies Geert, Johan, Greet en Danny aan de
VZF voordragen voor een nieuw mandaat van vier jaar.

Actie
Voorzitter

Voorzitter

Ondervoorzittersecretaris

Agendapunt Omschrijving
Resultatenrekening en balans 2015
De resultatenrekening en de balans 2015 worden door de penningmeester, Dhr. Geert BARBRY, post per post toegelicht. De voorzitter
vraagt of iedereen de resultatenrekening en de balans 2015 kan goedkeuren.
De resultatenrekening en de balans 2015 worden door de aanwezige stemgerechtigden goedgekeurd.
Verslag van de rekeningnazichters 2015
Vorig jaar werden Dhr. Pascal DE SAEDELEER, Dhr. Joeri DEBACKER en Mevr. Karin DESRUELLE als rekeningnazichters 2015
verkozen. Dhr. Pascal DE SAEDELEER leest het verslag voor van de controle die hij samen met de andere rekeningnazichters heeft
uitgevoerd op 17 februari 2016 te TORHOUT : "Na nazicht van balansen, banksaldo's en bewijsstukken op 17 februari 16 te TORHOUT
verklaren wij, Dhr. Joeri DEBACKER (ZTZ), 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. Geert BARBRY".
De voorzitter vraagt of iedereen het verslag van de rekeningnazichters kan goedkeuren.
Het verslag van de rekeningnazichters wordt door de aanwezige stemgerechtigden goedgekeurd.
De rekeningnazichters ontvangen een kleine attentie.
Kwijting aan de provinciale bestuursleden
De voorzitter vraagt de stemgerechtigden kwijting te verlenen aan de provinciale bestuursleden.
Er wordt vervolgens door de aanwezige stemgerechtigden kwijting gegeven aan de provinciale bestuursleden.
Begroting 2016
De begroting 2016 wordt door de penningmeester, Dhr. Geert BARBRY, post per post overlopen. De voorzitter vraagt of iedereen de
begroting 2016 kan goedkeuren. De begroting wordt aansluitend goedgekeurd door de aanwezige stemgerechtigden.
Overdracht van de boekhouding van het PB W-VL naar de VZF
Sinds 01/01/2016 werd de boekhouding van het PB W-VL geconsolideerd in de globale boekhouding van de VZF vzw. De
penningmeester licht kort toe wat de gevolgen hiervan zijn voor het werk van de penningmeester op het niveau van de provincies.
Nieuw wedstrijdconcept zwemmen
Ronny laat als voorzitter van VSB Zw weten dat de VZF heeft beslist om het nieuwe wedstrijdconcept niet langer te ondersteunen.
Overzicht en evaluatie van de provinciale activiteiten 2015, vooruitzichten 2016
10
Mevr. Greet DEWITTE, sportsecretaris, overloopt de activiteiten die in 2015 door het provinciaal bestuur werden georganiseerd en levert
feedback en lessons learned aan alle aanwezigen.
Geplande activiteiten voor 2016
Gespreid over het jaar: Interclub Henri Lecluyse (10 wedstrijden)
12/03/16 : Huldiging W-VL officials (BRUGGE)
12/03/16 West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
19/03/16 AV VZF (ANTWERPEN)
15/04/16 Kalendervergadering (TIELT)
14/05/16 Internationale Driekamp 2016 (IEPER)

27, 28 en 29/06/16 : DAS-beurs (XPo KORTRIJK)
02/10/16: PK LA (IEPER)
15-16/10/16 : PK (BRUGGE)
11/11/16 : Interprovinciaal WP-tornooi
12-13/11/16 : BK KB (BRUGGE)

Actie
Penningmeester

Voorzitter

Voorzitter
Penningmeester
Penningmeester
Sportsecretaris

Sportsecretaris

Agendapunt Omschrijving
Actie
11
Open Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2016
OndervoorzitterDanny licht als Directeur van het Organisatiecomité en als Algemeen Verantwoordelijke voor de Open Belgische Kampioenschappen Korte
secretaris
Baan 2016 dit initiatief toe a. d. h. v. een aantal slides. De vragen van de aanwezige clubs worden aansluitend beantwoord.
Bijdragen- en kostentabel
12
Penningmeester
Er zijn geen wijzigingen aan de bijdragen- en kostentabel.
Diverse
13
a. (GOLD) Centraliseren en automatiseren aanvraag provinciaal record en haai.
b. De vertegenwoordigers VSB Masters en VSB WP geven toelichting bij lopende projecten,
Diverse
c. Uitreiking van de prijzen van het clubklassement Interclub Henri Lecluyse (penningmeester)
x. De vergadering wordt gesloten om 1 1 .20 uur.
Ondertekening door de bestuurders, BRUGGE, 12 maart 2016

Els ALLEGAERT
Voorzitter

Geert BARBRY
Penningmeester

Marian LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

Tony l IALODCROI IE
Sportcoördinator

VERSLAG REKENINGNAZ1CHTERS
REKENINGEN 2015

Na nazicht van balansen, banksaldo's en bewijsstukken op 17 februari 16 te TORHOUT
verklaren wij, Dhr. Joeri DEBACKER (ZTZ), 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. Geert BARBRY.
TORHOUT, 17 februari 2016

