Vlaamse Zwemfederatie vzw
Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Wetteren, 9/04/12

Verslag bestuursvergadering 7 april 2012
Aanwezig: Erik , Greta, Eric, Henri, Tony, Luc, Ria
Aanwezig sportbesturen: Luc (VSB zp)
Verontschuldigd: Stefan(VSB wp)

1. Verslag vorige vergadering: wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Algemene vergadering 10/03/2012 . verslag wordt gelezen, aangepast en goedgekeurd.
3. Verkiezing bestuur: op de vergadering van vandaag is beslist dat elk bestuurslid zijn
huidige functie blijft behouden.
4. Kalenderzitting 10/03/2012:: verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
a. Opmerking: Het bestuur van MEGA ziet nu toch de organisatie van het
provinciaal kampioenschap 800/1500m samen met de Memorial Louis Antheunis
niet haalbaar. Het provinciaal kampioenschap zal dus dit jaar niet doorgaan.
Vanaf volgend jaar wordt geen enkele uitzondering meer toegestaan op de dagen
die voorbehouden zijn voor de provinciale kampioenschappen, zijnde de eerste,
derde en vijfde zondag van oktober, tenzij geen vijfde zondag in oktober, dan is
het de eerste zondag van november die hiervoor ook in aanmerking komt. Clubs
op de hoogte gebracht.
b. De Memorial Daniel Bernaert: deze wordt op de kalender verschoven naar 9 juni
2013. Clubs en kamprechters op de hoogte gebracht en kalender op de website is
aangepast.
5. Interdistrictenberaad:
Vanaf 2012 doet de provincie West-Vlaanderen terug mee.
Het reglement is aangepast.
het programma is aangepast.
De datum zal terug wijzigen: in 2013 en 2014 zal deze wedstrijd terug doorgaan op 1
mei.
Een verslag hierover zal nog verstuurd worden door de organisatoren van de
vergadering.
6. Opleidingsavond: Het was een zeer boeiende avond, heel goed uitgewerkt en die door de
lesgever zeer goed was voorbereid. De lesgever is een zeer gedreven persoon die alles
naar voor bracht op professionele wijze en die ruim de kans gaf tot inbreng en actieve
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deelname van de aanwezigen. Het lespakket was echter vrij groot en de tijd te kort.
Een opleidingsavond blijft ook voor de toekomst op onze kalender staan.
7. Provinciale records: OK
8. Brieven/mails:
a. Goedkeuring aanvraag zwembad Splashevent Oost-Vlaamse zwemfederatie : OK
b. Goedkeuring aanvraag zwembad Waterpolokampioenschap: OK
c. Uitnodiging zwemclub Rosas feest 35 jarig bestaan: Luc Van den Broeck zal het
bestuur vertegenwoordigen en voor een aandenken zorgen.
9. Varia:

a. Badmutsen Oost-Vlaamse zwemfederatie: zijn geleverd.
b. AV van de VZF: aanwezige bestuur bracht verslag uit.
c. Druk van nieuwe omslagen voor Oost-Vlaamse zwemfederatie: bestellen.
d. 3 clubs hebben hun rekening niet betaald: er wordt een herinneringsbrief
gestuurd.
e. Mail versturen naar hostbeheerder van onze vorige website met melding dat we
de samenwerking stopzetten en onze oude domeinnaam vrijgeven.
Volgende vergadering: zaterdag 5 mei 2012.

Erik De Vos

Ria Flieberg

Voorzitter
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