Vlaamse Zwemfederatie vzw
Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Wetteren, 3/10/14

Verslag bestuursvergadering 13 sept 2014
Aanwezig: Erik De Vos, Henri Van Damme, Eric Willems, Ria Flieberg; Luc Van den Broeck, Greta
Crul – Koen Van Hecke

Aanwezig sportbesturen: Verontschuldigd: Wim Symoens (VSWP) ; Luc Van Laere (VSZw)
1. Verslag vorige vergadering: OK.

2. Provinciale records . OK.
3. Aanpassingen boetes
a. Niet bij te houden wie A-B-C zwemmer is door de nieuwe reglementen
b. Voorstel: rekenen op de eerlijkheid van de clubs en het probleem op te lossen als
het zich voordoet.
c. Naar de clubs een mail sturen dat we vanaf 1/1/2015 rekenen op hun fair play en
medewerking. Melden dat het door ons niet meer bijgehouden wordt. Indien het
echt de spuigaten uit loopt worden alsnog boetes gehanteerd. OK mail is
verstuurd.
4. Visie van de VZF wat betreft de financiën van.de provincies: Er is een verplichting om
alle rekeningen te groeperen omdat de VZF een VZW is. De boekhouding wordt door de
penningmeester bijgehouden via een log in die door de VZF gegeven en beheerd wordt.
Er komt ook een nieuw subsidiëringsdecreet. Er zou afgestapt worden van provincies in
de toekomst.

We nemen een afwachtende houding aan.
5. InternationaleDriekamp 2014: We ontvingen de melding van Regio Zwemcommissie afd.
Zeeland dat zij op de vorig jaar geplande datum van 12/10/2014.niet konden aanwezig
zijn en tevens kwam de vraag om de datum te verleggen. West – en Oost-Vlaanderen
hebben de koppen bij elkaar gestoken en de beslissing is gevallen om samen te
organiseren. In O-Vl het zwembad en de officials, jurysecretariaat en W-Vl zorgt voor
medailles, hoofdjury, programma en eventuele receptie. De datum wordt 11/10/2014 en
de locatie is Zottegem in samenwerking met FIRST.
6. Agenda bestuursvergaderingen 2015 : enkele aanpassingen
7. Varia:
a. Contact opnemen met Wim Symoens = OK. De penningmeester brengt de
vergoeding voor de trainers van de WP in orde. Koen Colpaert is op de hoogte.
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b. Huldiging sportverdienste 2014 : gaat door op 9 januari 2015 in Zottegem.
Enkele leden van FIRST verzorgen de accommodatie. Catering wordt nagevraagd.
Voorzitter, secretaris, O-Vl kamprechters en officials worden ook uitgenodigd
en krijgen een attentie voor de bewezen dienst in de voorbije jaren.
Tot 21u voor iedereen gratis drank, daarna alles aan 1 (één) €
c. Vernieuwing van de hardware voor de bestuursleden.
Volgende vergadering: zaterdag 04/10/2014.
Erik De Vos
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