Vlaamse Zwemfederatie vzw
Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Wetteren, 6/12/16

Verslag bestuursvergadering 05 nov 2016
Aanwezig: , Erik De Vos, Henri Van Damme, Eric Willems, Koen Van Heghe, Greta Crul, Luc, Ria
Flieberg

Verontschuldigd : Luv Van den Broeck (bestuur) – Vlaams Sportbestuur Masters(op uitnodiging)
Luc Nijs.

Aanwezig sportbestuur : VSB zw : Luc Van Laere – Vlaams Sportbestuur Masters(op uitnodiging) :
Lea Maes

Afwezig: VS Wp : Wim Symoens
1. Masters : Feiten :
a. masters moeten niet betalen voor het inrichten van wedstrijden .
b. masters moeten niet betalen voor goedkeuren programma door de afgevaardigde
van het sportbestuur = Henri Van Damme
c. masters krijgen jaarlijkse premie = 250€ Hiervoor worden bons gekocht en
gelden als prijs.
d. De masters wachten niet op de uitreikingen en nemen hun bons voor elkaar mee –
geen duidelijk zicht meer……
e. de medailles van de provinciale kampioenschappen.
f. De vraag kwam uit het bestuur om dit eens met de provinciale afgevaardigde te
bespreken.
Afspraken:
ü Inrichtingsrecht = goedkeuren programma => 25€ moet betaald worden
door de organiserende club.
ü Premie wordt verhoogd naar 400€ maar wordt niet meer geschonken in
een waardebon maar in een Decatlon kaart = +/- 20 stuks.
Penningmeester/Sportsecretaris O-Vl zwemfederatie brengt dit in orde
en dit wordt jaarlijks aan de provinciaal afgevaardigde van de masters
gegeven.
Namen worden op de omslag gezet = op de prov kamp worden deze niet
meer meegegeven met anderen.
ü Medailles : 50/50 last.
ü Aanwezigheidscriterium = valt onder de verantwoordelijkheid van de
Masterscommissie.
Hierna verlaat mevr Lea Maes de vergadering.
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2. Verslag vorige vergadering: goedgekeurd

3. Provinciale records . OK
4. Interprovinciaal overleg:
a. Agenda klaar en opgestuurd.
b. Otus werd verwittigd.
c. Off agenda wordt in mapjes klaargelegd.
d. Iedereen aanwezig om 9u.
5. Vergaderingskalender 2017: op vraag van de secretaris wordt de kalender herwerkt è
wegens beroepsverplichtingen kan de secretaris de helft van de vergaderingen in 2017
niet bijwonen.
Nog enkele punten te herwerken.
Internationale Driekamp : iedereen nog eens herinneren aan de datum : 3 juni 2017

6. Reglementen A kampioenschappen:
voorstellen worden heruitgewerkt (to do lijst)
7. Reglementen B/C criterium:
voorstellen worden heruitgewerkt (to do lijst)

8. PACO feest 18 december 2016-10-05
a. Greta : voorprogramma èclubs werden uitgenodigd.
b. Henri : medailles è OK

9. Brieven/Mails
10. Variapunten:
a. Glenn Surgeloose en partner Sarah Wegria uitnodigen op Sportverdienste (=>
Greta Crul) 13/01/17 è voorstel: kunstwerkje van Jan Verhofstadt (=> Koen Van
Heghe)
b. Huldiging sportverdienste 2016 :
Aandenken : voorzitter – secretaris en officials (=> Ria Flieberg)
c. Internationale wedstrijd in Ronse : zelfde dag als Prov A kampioenschappen in
St-Niklaas. Wordt georganiseerd door RSC - Vrije zwemmers maar RSC
vergunninghouders VZF hebben daar ook deelgenomen!.
d. Voorstel aankoop van hemd voor provinciaal bestuur : wit hemd + embleem O-Vl
en zwemfederatie.
Volgende vergadering: zaterdag 03/12/2016 om 9u30
Erik De Vos

Ria Flieberg
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