VERSLAG PROVINCIALE JAARVERGADERING WEST-VLAANDEREN VZF - PJ-2019
Datum
Plaats:
Aanwezige leden PB
Verontschuldigd:
Aanwezige clubs:
Aanwezig bij volmacht
Afwezige clubs:
Genodigden :

www.zwernfedwvl.be
Aanwezige genodigden
Verontschuldigd:

16 februari 2019
TORHOUT
HALSBERGHE Tony, UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, DEWITTE Greet, LAMBERTIJN
Marian, DE MEULANAERE Gunther
NIHIL
BYK, BZC, BZV, DMI, DZV, IKZ, IZV, ISWIM, KORF, KVO, KWK, KZK, MZK, OK, ROSC, RYSC, RZV,
TZT, UZKZ, VZV, WPW, KWZC, ZB, ZTB, ZTZ, WPCN
BOAS (KWK), GOLD (MZK), TZK (BZV), LRZ (BYK), ZWEM (ZTZ)
BZK, WNB, SKF
VLOEBERGHEN Martine (Algemeen Directeur VZF), SAMYN Laurent (Voorzitter RvB VZF),
CALLEWAERT Torn (RvB VZF), DORNEZ Lieven (RvB VZF), WALLIJN Hendrik (RvB VZF),
BUGGENHOUT Ronny (VSC Zw), DESRUELLE Koen (VSC Masters), MONTENS Roland (VSC Open
Water), VAN HECKE Robert (VSC WP), VAN HECKE Wim (VSC WP), DUMORTIER Jasmine (VSC
Synchro)
BUGGENHOUT Ronny (VSC Zw)
VLOEBERGHEN Martine (Algemeen Directeur VZF), DESRUELLE Koen (VSC Masters), SAMYN
Laurent (Voorzitter RvB VZF)

DAGORDE
Agendapunt Omschrijving
1
Welkomstwoord door Dhr. Tony HALSBERGHE, voorzitter
Dhr. Tony HALSBERGHE heet de provinciale vertegenwoordigers binnen de verschillende Vlaamse Sportbesturen, onze leden binnen de
Raad van bestuur van de VZF en de door de West-Vlaamse clubs gemandateerde vertegenwoordigers welkom op de provinciale
jaarvergadering te TORHOUT. De 35 W-VL clubs vertegenwoordigen samen 109 stemmen. Vijf clubs zijn aanwezig bij volmacht. Drie
clubs zijn afwezig. De secretaris geeft enkele 'facts & figures' mee betreffende onze W-VL clubs.
Goedkeuring notulen provinciale jaarvergadering 17 februari 2018 te IZEGEM
2
De notulen werden op de website geplaatst. Er werden geen bijkomende opmerkingen geformuleerd. De secretaris vraagt of de notulen
van de vorige provinciale jaarvergadering definitief kunnen worden goedgekeurd.
De notulen van de provinciale jaarvergadering dd. 17 februari 2018 te IZEGEM worden goedgekeurd.
Resultatenrekening en balans 2018
3
De resultatenrekening en de balans 2018 worden a.d.h.v. het boekhoudprogramma 'Octopus' toegelicht. De secretaris vraagt of
iedereen de resultatenrekening en de balans 2018 kan goedkeuren.
De resultatenrekening en de balans 201 8 worden door de aanwezige stemgerechtigden goedgekeurd.
Begroting 2019
4
De begroting 2019 wordt door de penningmeester post per post overlopen. De secretaris vraagt of iedereen de begroting 2019 kan
goedkeuren.
De begrotingjA/prdt aansluitend jjpedgekeurd door de aanwezige stemgerechtigden.
Overzicht
en evaluatie van de provinciale activiteiten 2018, vooruitzichten 2019
5
Mevr. Greet DEWITTE, sportsecretaris, overloopt de activiteiten die in 2018 door het provinciaal bestuur werden georganiseerd en levert
feedback en lessons learned aan alle aanwezigen.
Geplande activiteiten voor 201 9

Actie
Voorzitter
Ondervoorzitter

Secretaris

Penningmeester

Penningmeester

Sportsecretaris

Agendapunt Omschrijving
Actie
Gespreid over het jaar: Provinciaal Criterium Henri Lecluyse
09/03/19 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
09/03/19 : Huldiging West-Vlaamse officials (BRUGGE)
30/03/19 : AV VZF (ANTWERPEN)
31/08/19 : PK OW lange afstand (BYK, BRUGGE)
01/09/19 : PK OW korte afstand (GOLD, ZWEVEGEM)
19-20/10/19: PK (BRUGGE)
xx/11/19 : Flanders Synchro Open (KORTRIJK)
xx/11/19 : Interprovinciaal Beraad (WEST-VLAANDEREN)
07/03/20 : West-Vlaanderen Sprint (BRUGGE)
07/03/20 : Huldiging West-Vlaamse officials (BRUGGE)
Feedback Vlaams Zomercriterium 2018
Op 13, 14 en 15 juli 2018 heeft het PB W-VL samen met EFC-IKZ het Vlaams Zomercriterium georganiseerd in De Krekel te IZEGEM.
Ondervoorzitter
Dhr. Danny UYTTERSPROT, tevens directeur van het organisatiecomité, schetst het verloop van dit topevenement en geeft elementen
van feedback en lessons learned.
Ontbinding/oprichting clubs - ontbinding COAST per 01/01/2019
De vrijwillige ontbinding van COAST werd aangevraagd aan de VZF en werd per 01/01/2019 een feit. De COAST-competitiezwemmers
van de afdeling MIDDELKERKE zwemmen vanaf 01/01/2019 bijgevolg onder de naam en met een vergunningsnummer van DMI. De
Secretaris
COAST-zwemmers van de afdeling VEURNE zullen dit doen onder de naam en met een vergunningsnummer van VZV.
De COAST-officials kozen vrijwillig voor welke club ze verder als official wilden blijven fungeren.
Provinciaal Criterium (PC) Henri Lecluyse 2019 en 2020
Verantwoordelijke
Dhr. Johan DE GEETER overloopt de resultaten van de enquête die dienaangaande werd gehouden. Hij geeft een overzicht van het
homologaties
verloop van het PC in het overgangsjaar 2019 en bespreekt hoe het vanaf 2020 zal worden georganiseerd.
Bijdragen- en kostentabel
De penningmeester overloopt de wijzigingen aan de bijdragen- en kostentabel. De nieuwe versie werd reeds gepubliceerd op de website Penningmeester
en is in voege getreden sinds 01/01/2019.
Diverse
10
1. Uitnodiging clubs voor wedstrijden (KZK);
2. Wijziging agenda Speedomeeting (ROSC);
3. Wijziging agenda Lentecriterium (UZKZ);
4. Onterechte aanrekening startbijdrage door VZF (penningmeester);
5. Herinnering toewijzing wedstrijden Provinciaal Criterium Henri Lecluyse - overgangsjaar 2019 (secretaris);
6. De vertegenwoordigers van de sportcommissies geven toelichting bij lopende projecten binnen hun sporttak (leden diverse VSC's);
Diverse
7. Uitreiking van de prijzen van het clubklassement van het Provinciaal Criterium Henri Lecluyse 2018 (ondervoorzitter)
Tafelronde
KZK merkt op dat op in maart 2019 een vorming JF wordt georganiseerd in KORTRIJK.
x.

De vergadering wordt gesloten om 11.50 uur. Het PB W-VL biedt nog een glas aan aan de aanwezigen.

Ondertekening door de bestuurders, TORHOUT, 16 februari 2019

Gunther DE MEUk-ENAERE

Marian LAMBERTIJN
Materiéalbeheerder

Johan DE'GEETER
Verantwoordeirikejjomoloqatie

CarlDESME^T
Penningmeester

13 februari 2019

Historisch Jaarverslag 2018
Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen

1. Clubs
1.1
1.2

Over alle disciplines heen telde onze provincie in 2018 vierendertig actieve clubs.
.
In 2018 werd aangekondigd dat de club COAST ophoudt te bestaan en dat de Veurnse
Zwemvereniging (VZV) en de Dolfijnen Middelkerke (DMI) vanaf 1 januari 2019 elk hun
eigen weg zullen gaan. Het provinciaal bestuur heeft voor deze ontbinding een positief
advies gegeven, dit zal nu nog worden bevestigd in de algemene vergadering van de
VZF.

2. Vergaderingen
2.1.

Bestuursvergaderingen
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018

19/02/18
14/03/18
18/04/18
26/04/18
17/05/18
12/06/18
02/07/18
12/09/18
22/10/18

OOSTROZEBEKE
IZEGEM
VELDEGEM
IZEGEM
TIELT
IZEGEM
WERVIK
IEPER
MIDDELKERKE

Er waren meer bestuursvergaderingen dan gewoonlijk, dit n.a.v. de organisatie van het
Zomercriterium 2018. De verslagen werden na goedkeuring op de website geplaatst.
2.2.

Provinciale Jaarvergadering
De provinciale jaarvergadering vond plaats op 17 februari 2018 in IZEGEM

2.3.

Kalendervergadering
Er werd in 2018 opnieuw geen kalendervergadering georganiseerd. De zwemkalender
2018-2019 werd in 2018 samengesteld via mail. Aangezien er geen conflicten waren,
werden de clubs niet samengeroepen.
De 8 wedstrijddagen van het Provinciaal Criterium Henri Lecluyse werden door loting
tijdens de provinciale jaarvergadering 2018 toegekend.

_________________________________________________________________________________
Danny Uyttersprot
Ondervoorzitter-secretaris
Zeedijk 37 bus 0806
B-8430 Middelkerke
0485/848170
secretaris@zwemfedwvl.be
www.zwemfedwvl.be

3. Organisaties binnen de provincie
3.1.

West-Vlaanderen Sprint!
Deze sprintwedstrijd (enkel 50 meter) in Lago Brugge Olympia werd georganiseerd op
10 maart 2018. Zoals elk jaar was deze wedstrijd een groot succes met deelname van
302 zwemmers en zwemsters, samen goed voor 794 individuele starts. Er namen 13
clubs deel aan de West-Vlaanderen Sprint! IKZ had met 38 atleten het grootste
deelnemersveld.
Door incidenten tijdens en vooral na de hoog-risico voetbalwedstrijd tussen Beerschot
en Cercle Brugge in het aanpalend Jan Breydelstadion, mochten de aanwezigen niet
onmiddellijk het zwembad verlaten.
Onze West-Vlaanderen Sprint! werd voorafgegaan door de jaarlijkse huldiging van alle
West-Vlaamse officials. Alle aanwezige officials namen deel aan de receptie en
ontvingen een attentie.

3.2.

Provinciale Kampioenschappen
3.2.1.

PK – 20-21/10/2018 BRUGGE
Het PK liep over 2 volledige dagen en ging door in Lago Brugge Olympia.
Deze tweedaagse wedstrijd verliep opnieuw zonder problemen.
Op
zaterdagvoormiddag namen 291 atleten deel, in de namiddag 254. Op zondag
hadden we resp. 282 en 248 zwemmers aan de start. Over de twee dagen
noteerden we 1735 individuele en 65 aflossingsstarts.
De lange
afstandsnummers (800 en 1500 vrije slag) werden opnieuw geïntegreerd in het
programma.

3.2.2.

PK Open Water

3.2.2.1 PK Open Water Lange Afstand
Op 11 augustus 2018 werd het PK OW lange afstand georganiseerd in
MENEN (MZK).
Het PB W-VL leverde de medailles voor de provinciale kampioenen.
Alle officials ontvingen een official-polo met het logo van PB W-VL.
3.2.2.2. PK Open Water Korte Afstand
Op 2 september 2018 werd het PK OW korte afstand georganiseerd in
ZWEVEGEM (Zwevegems waterfeest).
Het PB W-VL leverde de medailles voor de provinciale kampioenen.
Alle officials ontvingen een official-polo met het logo van PB W-VL.
3.3.

Vlaams Zomercriterium
Op 13, 14 en 15 juli 2018 organiseerde het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF
in een alliantie met Expo Floor Coverings – Izegemse Krekelzwemmers (EFC-IKZ) het
Vlaams Zomercriterium in het openluchtzwembad De Krekel, H. Hartstraat 15, Izegem.
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Danny Uyttersprot
Ondervoorzitter-secretaris
Zeedijk 37 bus 0806
B-8430 Middelkerke
0485/848170
secretaris@zwemfedwvl.be
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Deze wedstrijd werd voor de eerste keer sinds jaren opnieuw in een buitenbad
georganiseerd. Mede dankzij het prachtige weer, maar ook dankzij een gedreven ploeg
medewerkers uit het provinciaal bestuur en uit de zwemclub IKZ, werd deze wedstrijd
een ongeëvenaard succes.
Statistiek van de inschrijvingen
Datum
13 juli AM
13 juli PM
14 juli AM
14 juli PM
15 juli AM
15 juli PM

Zwemmers
448
455
559
597
584
588

Indivividuele
Afgewezen
Aflossingsstarts
starts
inschrijvingen
575
26
590
9
711
62
620
39
186
664
661
34
-

Samengevat, +/- 750 zwemmers uit 53 clubs namen deel aan het Vlaams
Zomercriterium 2018. Samen waren ze goed voor +/- 4000 starts! Een absoluut record!
3.4.

Internationale Driekamp
Jammer genoeg moesten we de internationale driekamp in 2018 missen, omdat
zwemcollega’s uit Zeeland door omstandigheden de wedstrijd niet hebben kunnen
organiseren. Aangezien we hiervan heel laattijdig definitief uitsluitsel kregen, was het
onmogelijk om nog uit te kijken voor een alternatief.

3.5.

Interprovinciaal Beraad: 24/11/2018 – WAREGEM
In 2018 was het de beurt aan de provincie West-Vlaanderen om als gastheer te
fungeren voor deze jaarlijkse vergadering in aanwezigheden van vertegenwoordigers
van alle provinciale besturen en van bestuursorganen van de VZF.
Volgende punten kwamen aan bod:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. AV VZF 2018 (W-VL)
3. Hoofdjury en officials:
Vergoeding hoofdjury (W-VL)
Hoofdjury laten meetellen als official club (O-VL)
Officials op BK – finales (VLA-BRA/BRUSSEL)
4. Vlaams Zomercriterium:
Lessons learned editie 2018 (W-VL)
Uiterste inschrijfdatum (VLA-BRA/BRUSSEL)
Verliest zijn oorspronkelijk doel? (O-VL)
5. Kandidaat-officials:
Stages in andere provincie (W-VL)
Voorzien stagebegeleider – ervaren TAK (W-VL)
6. Internationale Driekamp (O-VL en W-VL)
7. BK 2018 (zomereditie) - estafettes (O-VL)
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8. Gebruik en nut van tussentijden (VLA-BRA/BRUSSEL)
9. Uitslagen van VK, BK en VZC - juiste oplijsting (O-VL)
10. ‘Duobaan’ trainer VZF - BRABO versus VZF? (O-VL)
11. Visie VZF op toekomst provincies (O-VL)
12. Aanrekening vergunningsgelden VZF (LIM)
13. Tafelronde
Gastheer IPB 2019 : LIMBURG
3.6.

Organisatie officialopleidingen
In 2018 werden de vormingen TAK georganiseerd op 10 en 24 maart 2018 (JOC, TIELT
en op vrijdagavond 7 en 21 september 2018 (DE KUPE, DIKSMUIDE). Dhr. Freddy
DE BRUYNE nam zoals andere jaren de organisatie op zich. Hijzelf en Dhr. Johan DE
GEETER waren de lesgevers en examinatoren.
Naast de kandidaat-TAK’s waren er in 2018 ook officials die de opleiding kamprechter,
starter en jurysecretaris hebben gevolgd.

4. Overzicht van de belangrijkste bestuursdaden
4.1.

Algemeen beheer en bestuur
Dhr. Carl Desmet werd tijdens de jaarvergadering verkozen tot bestuurslid en werd
in de volgende bestuursvergadering aangeduid als nieuwe penningmeester.
Ook werd in deze vergadering Dhr. Tony Halsberghe verkozen tot nieuwe voorzitter.
Alle andere functies bleven behouden bij de desbetreffende personen.

4.2.

Bestuurlijke beslissingen/realisaties
4.2.1. Provinciaal Criterium Henri Lecluyse
In 2016 werd beslist om de Interclub Henri Lecluyse grondig te hervormen.
Er werd destijds stevig gesleuteld aan het programma, het aantal
wedstrijddagen werd beperkt tot acht en er werd een financiële boost
voorzien voor de top vijf van het clubklassement.
We zien een verbetering in het aantal deelnemers maar we zien nog steeds
wedstrijden die slechts een tweetal uren duren. We hebben daarom een
enquête naar alle clubs gestuurd om hun opmerkingen en voorstellen te
bundelen en zo hebben we reeds enkele wijzigingen aangebracht voor het
PC 2019 en willen we voor de volgende periode 2020 een nieuw voorstel
brengen. Dhr. Johan De Geeter zal hier later in de vergadering verslag over
uitbrengen.
4.2.2. Website/ mailadressen
Opmerkingen en suggesties over de website zijn steeds welkom bij Jan
Bartholomeus via mail webmaster@zwemfedwvl.be
De contactadressen van de bestuursleden (functie@zwemfedwvl.be) zijn
dezelfde gebleven.
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4.2.3. Richtlijn bijdragen- en kostentabel
De bijdragen- en kostentabel werd aangepast en wordt besproken door de
penningmeester.
4.2.4. Opvolging van de Provinciale Records – PR
De zwemmers die een PR verbeterden, kregen ook in 2018 eenmalig een
stimulanspremie van 20,00 Eur.
4.2.5. Tussenkomst lactaattesten
Voor de lactaattesten 2018 zal een tussenkomst van 5,00 Eur/test worden
voorzien voor een maximum van 2 tests/jaar.
.
4.2.6. Steun (Provinciale ) Kampioenschappen andere zwemdisciplines
Voor het OW leverde het PB W-VL de medailles voor de provinciale kampioenen
en alle officials ontvingen een official-polo met het logo van PB W-VL.
5. Vooruitblik op de organisaties 2019
16/02/19
09/03/19
09/03/19
30/03/19
31/08/19
01/09/19
19-20/10/19
xx-xx/11/19
xx/11/19

Provinciale jaarvergadering West-Vlaanderen (TORHOUT)
Huldiging van alle West-Vlaamse officials (BRUGGE)
West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
AV VZF (ANTWERPEN, RAMADA PLAZA)
PK OW lange afstand (BYK, BRUGGE)
PK OW korte afstand (GOLD, ZWEVEGEM)
PK (data OV)
Flanders Synchro 2019 (KORTRIJK)
Interprovinciaal Beraad (LIMBURG)
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