Vlaamse Zwemfederatie vzw
Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Wetteren, 11/01/20

Verslag bestuursvergadering 11 januari 2020
Aanwezig: Koen Van Heghe, Kries de Beleyr, Eric Willems, Luc Van den Broeck, Mark Guldentops,
Ria Flieberg.

Verontschuldigd bestuur : Henri Van Damme,
Aanwezig VSC zwemmen: Luc Van Laere
1. Verslag vorige vergadering: wegens afwezigheid secretaris nog niet ontvangen.

2. Provinciale records . goedgekeurd
3. IP Beraad :
a. De VZF heeft de vergadering vroegtijdig verlaten met de melding dat : er een
nieuwe structuur binnen de VZF in aanmaak is maar daar nu “nog niet verder
kunnen op ingaan”
b. Besluit : het was zeker GEEN structurele vergadering.
c. Vijfkamp : er kwam van de VZF de vraag om het reglement van de Driekamp nog
eens door te sturen. Concreet: het gevoel is dat deze vraag naar een
Driekamp/Vijfkamp dus volledig zal afgeblazen worden.

4. Bijeenkomst werkgroep O-Vl zwemclubs :
a. Er volgde een “niet officieële” melding van de nieuwe structuur van de VZF.
b. Door de aanwezige leden van de werkgroep worden de vragen/bemerkingen in een
visietekst gegoten en alle leden van de werkgroep kunnen reageren/opmerkingen
toevoegen.
c. Er was een magere belangstelling van de O-Vl clubs.

5. Uitreiking Trofee sportverdienste 2019 :
a. Locatie: . Deze uitreiking vindt plaats op vrijdag 24 januari 2020. Aanvang om 19.30
uur( deuren om 19u / bestuur aanwezig om 18u30) in sporthal De Klavers, SintAndriesstraat 4, 9111 Sint-Niklaas
b. Resultaten zijn bekend gemaakt.

c. Trofee: Henri Van Damme doet het nodige. Mr Erik Willems informeert bij Henri
Van Damme (die wegens gezondheidsreden uitgevallen is)of alles hiervoor gedaan
werd.

d. Uitnodigingen werden verstuurd door de verantwoordelijke Kries De Beleyr maar
er werd opgemerkt dat MEGA massaal afwezig tekent. Het bestuur betreurd dit
vooral voor de zwemmers die gehuldigd (kunnen) worden.
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e. Officials : momenteel een 30tal ingeschrevenen.
f. Kries De Belyer zorgt nog voor de bonnetjes en bevestigingslijst.(2 per zwemmer)
g. Luc Van Laere en Christianne : ontvangst.
6. Algemene vergadering : Zaterdag 7 maart 2020, Locatie Sportcomplex Puyenbroeck
Wachtebeke.
a. Uitnodiging en agendapunten opmaken.
b. Fiancieel verslag : è VZF
c. Begroting : VZF
d. Bestuursverkiezing:
i. Henri Van Damme : voorziter => ontslagnemend en herverkiesbaar;
ii. Ria Flieberg : secretaris => ontslagnemend en herverkiesbaar.
7. Kalenderzitting 2020 – 2021 : 7 maart 2020 - aansluitend op de AV.
a. Voorlopige kalender werd al opgemaakt.
b. Ondanks de nieuwe structuur in de toekomst moet de kalender toch opgemaakt
worden tot augustus 2020.
c. Huldiging sportverdienste 2019 (jan 2020) : mag niet gepland worden(van de VZF)
wegens de nieuwe structurele veranderingen.

8. Paco Zwemfeest :
a. Goede opkomst.
b. Anthousiaste zwemmertjes en ouders.
c. Cafetaria en hotdogs werden verzorgd door Mark Guldentops en echtgenote
Belinda en werden door alle aanwezigen zeer gewaardeerd.

9. Brieven/Mails : OK
10. Variapunten :
Nieuwe structuur VZF: standpunten Oost-Vlaanderen è
i. Graag aandacht Oost-Vlaams B crit en Prov Kampioenschappen.
ii. Aansluiten bij de positieve punten van de andere provincies.

Koen van Heghe

Ria Flieberg

Voorzitter
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