Secretariaat: Joeri Jacobs
Westrodestraat 84, 1861 Meise
015 65 00 07
jjacobs@pbz-vlb.be

Notulen Jaarvergadering te Vilvoorde
Vergadering van 14 februari 2015

Aanwezig: A. De Wit, S. Kestens, V. Matheussen, W. Stevens, T. Van Dijck
Uitgenodigd: M. Van de Voorde , J. Cocquyt
Afwezig met kennisgeving: J. Jacobs, R. Van den Broeck
Aanwezige clubs: AART, AEGIR, AZS, BEST, DBH, DDAT, DIZV, KVZP, LOR, LSVZ, LAQUA, RZLA,
SCH, SCSG, SCWR, SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, ZCK, ZCT, ZIOS, ZGG, ZORO
Afwezig zonder kennisgeving: DWT
Vergadering onder voorzitterschap van Felix Mordijck
1.
2.

3.

Onthaal en registratie van de gemandateerde clubafgevaardigden vanaf 9u30.
Naamafroeping van de clubs

Openingswoord door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur
- dankwoord voor de verdiensten van Felix Mordijck ten behoeve van het zwemmen in onze provincie
en provincie-overschrijdend
- moment van stilte voor Filip Slock (kamprechter en voorzitter geweest bij DDAT) en André Merckx
(jarenlang provinciaal penningmeester/sportsecretaris, kamprechter, bezieler van AZS) die beiden
overleden in 2014
- uitbreiding provinciaal bestuur : we verwelkomen Ria Van den Broeck (Laqua)
- overlopen van de notulen van de vergadering van 13/12/2014 van het Vlaams Interprovinciaal
Beraad (zijn sinds 25 januari gepubliceerd op de website, hierbij de link: http://www.pbzvlb.be/notulen-2/interprovinciaal-beraad)
- Felix en Joeri leverden bijzondere inspanningen om de problematiek bij de implementatie van
Vlarem II op onze wedstrijd(organisatie) aan te kaarten.
Een eerste stap is al gezet, sinds 2014 verloopt het inzwemmen in twee shiften. Momenteel wordt
het aspect ‘evacuatie’ verder bekeken.
Je vindt hierover meer info op onze website, via de link:
http://www.pbz-vlb.be/zwemmen-59/218-zwemwedstrijden-en-vlarem
- Joeri en Wim assisteren VZF om de handleidingen SPLASH (Meetmanager – teammanager) te
updaten en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. In 2014 waren er heel wat aanpassingen.
Jullie konden die volgen via onze website http://www.pbz-vlb.be/zwemmen-59/handleiding-splash

4.
Goedkeuring notulen Jaarvergadering van 15 februari 2014
De notulen van de jaarvergadering van 15 februari 2014 werden eenparig goedgekeurd
5.
Goedkeuring jaarverslag 2013
Wim overloopt het jaarverslag en staat stil bij een aantal cijfers. Hij deed opnieuw een oproep tot aansluiting
bij de VZF door alle leden van de clubs.
Hij geeft een overzicht van de georganiseerde activiteiten en vertegenwoordiging in diverse
commissies/organen.
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Onze provincie verzorgde meerdere TAK opleidingen en opleidingen voor Assist.
Het jaarverslag van 2014 wordt, na voorlezing, eenparig goedgekeurd.
6.
a.

Financieel verslag en begroting:
Bespreking financieel verslag 2014
Wim overloopt de voornaamste posten op de jaarrekening (resultatenrekening + balans) 2014 en
geeft ook toelichting bij de begroting voor 2015.
Het negatieve resultaat van -5.806,97 euro is te wijten aan een terugbetaling van 5.530 euro
‘steun aan de sport’ aan onze clubs voor hun bijdrage van 5 euro per
competitievergunningshouder zwemmen die de VZF eenmalig had toegepast ifv
“Swimgate/Splash”.
Voor het overige investeerden we dit jaar in de aankoop van een nieuwe computer voor het
sportsecretariaat en we namen de organisatie van het interprovinciaal beraad over van Limburg.
Het PK verliep nagenoeg volgens budget.

b.

Goedkeuring financieel verslag 2014
Het financieel verslag van 2014 wordt eenparig goedgekeurd.

c.

Goedkeuring begroting 2015
De vergadering formuleert geen vragen of opmerkingen bij de begroting, deze wordt eenparig
goedgekeurd.

d.

Kwijting aan de bestuursleden
De Jaarvergadering geeft, met eenparigheid van stemmen, de bestuursleden kwijting.

e.

Rekeningnazicht voor 2014 via VZF
De boekhouding verloopt via VZF, het rekeningnazicht gebeurt daardoor niet langer op
provinciaal niveau, maar op VZF-niveau.
Omdat we één grote VZW zijn, moet de boekhouding van de VZF geconsolideerd zijn met die
van de 5 Vlaamse provincies. Om consolidatie makkelijk/uniform te laten verlopen, heeft VZF
voorgesteld om (papieren) boekhouding door hen te laten verzorgen. Wij waren daarin
proefproject/piloot.

7.
Eventuele interpellaties
Het bestuur heeft vooraf geen interpellaties ontvangen.
8.
•
•
•

•
•

•

•

Rondvraag
AEGIR bedankt voor de steun die PBZ al gaf in verzet tegen sluiting zwembad Scherpenheuvel;
Vragen of PBZ op een of andere manier hun case nog meer kunnen onderschrijven
LAQUA vraagt PBZ om druk te zetten op "het beleid" om een 50 m bad te hebben in onze provincie
AZS doet een oproep tot inventarisatie van de staat van de zwembaden in onze provincie; voorstel
om aan de hand daarvan een dossier samen te stellen om bij de overheid aan te kloppen (naar
analogie met onze acties voor Vlarem)
TO DO : rondvraag lanceren bij de clubs
DIZV: vrijwilligersvergoedingen lopen op tot boven belasting grens. Kan PBZ aandringen om
afwijkingen te bekomen?
SCZ: bevraagt over interesse naar een ‘eendjescriterium’ (cf. mail verzonden naar alle clubs) –
TIMING? gaan eendjes mee op stage? in voorbereiding nieuw seizoen (start september)?
Misschien niet in de zomer maar vb. in januari 2016?
STT: bij gebrek aan 50m-bad zouden inschrijvingen op grote wedstrijden met 25m bad tijden
moeten kunnen gebeuren (na correctie van de tijd)
Kunnen we aandringen om op alle wedstrijden met geconverteerde tijden mogen deel te nemen?
KVZP: PK in 50m-bad: mag dit in Stokkel, Molenbeek. Dat zou een duur bad kunnen zijn - steunt
prov. bestuur of VZF (omdat we de inspanning doen om PK buiten de provincie in een 50m-bad te
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organiseren); voorstel om een werkgroep samen te stellen met vertegenwoordiger van elke clubs
(geïnteresseerd om organisatorische taken op te nemen) en iemand van PBZ
Suggestie Patrick Buvé: wedstrijd organiseren in Genk - enkel clubs Vlaams Brabant (en Genk)
toelaten. Wij zorgen voor kernjury. Win-win situatie
Patrick Buvé meldt dat VZF een controle zal uitoefenen op het fungeren van officials op
wedstrijden. Hij doet een oproep om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens en CV-nrs identiek
zijn in Assist & MEETmanager

9.
Huldiging verdienstelijke zwemmers
Onze verdienstelijke zwemmers in 2014 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van een provinciaal
record of het behalen van een Haai.
De lijst met de verdienstelijke zwemmers werd vooraf aan de clubs bezorgd.
Dit jaar voorzagen we een badjas voor zwemmers die geselecteerd werden voor EK/WK of een B(J)R
behaalden. Ook enkele verdienstelijke zwemmers in het openwater-circuit, Waterpolo en Synchro werden
gehuldigd.
10.
Slotwoord door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur
Om problemen op wedstrijden te vermijden (oorzaken vaak gebrek in continuïteit mandaat, te weinig
wedstrijdorganisaties), denken we eraan om vb. binnen PBZ een ‘pool’ te maken met specialisten die
registreren tot het programma startklaar is. Wim doet een oproep om een signaal te geven als er nood is
aan een opleiding team/meet manager voor computercel op wedstrijden. We zullen aan de VZF vragen om
ervoor te zorgen dat de informatie op hun website transparanter wordt.
Met oog op het samenstellen van de kalender voor de wedstrijden lanceert Wim het voorstel om te werken
met een doodle waarin de clubs hun voorstellen voor competitiedatum kunnen opnemen; voor
overlappende data kunnen dan oplossingen gezocht worden … ; informatie hierover volgt nog …
De voorzitter dankt iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan de vergadering. Daarna wenst de
voorzitter iedereen een behouden thuiskomst en sluit de vergadering.

De verslaggever,
S. Kestens
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