Vlaamse Zwemfederatie vzw
Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Wetteren, 6/12/12

Verslag bestuursvergadering 1 december 2012
Aanwezig: Erik , Greta, Henri, Eric, Ria
Aanwezig sportbesturen: Luc (VSZ) , Stephan(VSwp)
Verontschuldigd: Luc

1. Verslag vorige vergadering: wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Provinciale records . OK.
3. Vlaams Interprovinciaal beraad 8 december 2012: organisatie Vlaams Brabant .
Vertegenwoordiging: Erik De Vos en Henri Van Damme.
Agendapunten voor O-Vlaanderen:
- Splash wedstrijdprogramma.
- Interdistrictwedstrijd in Doornik.
- Prov A – kampioenschappen.
4. Tweede opleidingsdag Splash wedstrijdprogramma: kilometervergoeding gebeurt door
de VZF. Luc zorgt ook voor een persoonlijke attentie.

5. Trofee Sportverdienste:
Goede voorbereiding en zoals dit nu verloopt is dit een goede formule.
Zwemmers en familie zijn tevreden over dit treffen..
6. Brieven/mails:
a. Erik stuurt een antwoord naar mr Buysse en zet de voorzitter van MEGA in
kopie.
b. Verschillende clubs hebben reeds positief gereageerd op het organiseren van
een 2de opleidingsmoment Splash wedstrijdprogramma.
c. Een 3 tal clubs hebben hun belangrijkste wedstrijden voor de kalender van
20123-2014 doorgestuurd. De bemerking komt dat dit toch vrij vroeg is om
reeds een planning te maken. Kalendercomissie : is deze in 2012 eigenlijk wel
samen geweest.?
d. Wegens het terug verplaatsen van de BK 2013 kan First zijn Firstmeeting niet
organiseren. De club stuurde een vraag om uitleg naar de KBZB.
7. Varia:
a. Splash zwemfeest 16 dec 2012: momenteel heel weinig inschrijvingen en dat
terwijl dit reeds binnen 14 dagen is. Valt eigenlijk wel in de examens wat een
belemmering kan zijn voor sommige gezinnen met oudere kinderen.
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Afspraak: nog eens een herinneringsmail sturen.( OK )
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen beslissen of deze voormiddag zal
doorgaan.
Taakverdeling: iedereen doet zijn gekende job uit de voorbije evenementen.
Luc Vanden Broeck staat in voor de redders.
b. C zwemmers : iedereen in het bestuur is het erover eens dat de kategorie C
zwemmers binnen O-Vlaanderen niet afgeschaft wordt. Er moet een
mogelijkheid bestaan dat dit in het nieuwe Splashprogramma verwerkt wordt.
c. Waterpolokampioenschap 11/11/2012 : zeer goed verlopen. Ruime belangstelling.
d. Wedstrijdkalender 2013-2014 : B/C criterium eventueel 2 dagen opschuiven.
e. Lid O-Vlaams bestuur: Greta is dit jaar 15 jaar bestuurslid. De VZF is hiervan op
de hoogte gebracht en dit naar de huldigingen op de AV van de VZF.
Volgende vergadering: zaterdag 5 jan 2013.
Erik De Vos

Ria Flieberg

Voorzitter
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