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Notulen Jaarvergadering
vergadering van 14 februari 2009 te Aarschot
Aanwezig voor het Bestuur:, K. Moens, A. De Wit, F. Mordijck, T. Van Dijck, W. Stevens.
Uitgenodigd: L. Ulenaers, M. Van de Voorde, L. Van Rooij.
Afwezig met kennisgeving: A. Merckx, J. Jacobs, M. Demeester (U).
Afwezig zonder kennisgeving: G. Claes (U), I. Stuyck (U).
Aanwezige clubs - afwezig zonder kennisgeving: Alle clubs waren aanwezig met uitzondering van SCSG en
ZCL.
Vergadering onder voorzitterschap van K. Moens, voorzitter.
1-2. Onthaal, registratie en naamafroeping
SCSG en ZCL zijn afwezig. Deze clubs krijgen een administratieve boete van 65

opgelegd.

3. Openingswoord door de voorzitter
Karel Moens verontschuldigt Joeri Jacobs en Andre Merckx.
Karel Moens blikt terug op een jaar waarin de clubs goede resultaten behaalden. Ook dit jaar kunnen
we zeggen dat het zwemmen in Vlaams-Brabant aan de beterhand is!
Wim Stevens wordt verwelkomd als nieuw lid bij het PB.
4. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering van 16 februari 2008 worden eenparig goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2008
Het jaarverslag van 2008 wordt, na voorlezing, eenparig goedgekeurd.
6. Financieel verslag en begroting
Bespreking Financieel verslag 2008
Felix leest het financieel verslag voor.
Verslag rekeningnazichters
Martine Van Hecke, Ingrid Smekens en Rob Dieu hebben de boekhouding nagekeken en vinden
dat de boekhouding goed en correct werd bijgehouden. Derhalve stellen zij voor aan de
Jaarvergadering om de bestuurders te ontlasten.
Goedkeuring financieel verslag 2008
Het financieel verslag van 2008 wordt eenparig goedgekeurd.
Goedkeuring begroting 2009
De begroting van 2009 wordt eenparig goedgekeurd.
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Ontlasting aan de bestuursleden
De Jaarvergadering geeft, met eenparigheid van stemmen, de bestuursleden ontlasting.
Aanduiding 3 rekeningnazichters
Volgende personen gaven zich op om de rekeningen van 2009 te controleren:
Ingrid Smekens (LOR)
Martine Van Hecke (SCSG)
Rob Dieu (STT)
7. Bevestiging coöptatie
De coöptatie van Wim Stevens als lid van het provinciaal bestuur wordt eenparig goedgekeurd.
8. Interpellaties
Best: er is onduidelijkheid betreffende procedure voor aanvraag jonge haai, haai en provinciaal
record. Zeker indien de tijd buiten de provincie of buiten het land wordt gezwommen. Men vraagt
Joeri dit (nogmaals) op papier/mail/website te zetten.
DIZV: enkele senioren hebben op de laatste PK een prijs gekregen ondanks het feit dat ze de
limiettijd niet behaald hebben. Korte discussie in de zaal. Er werd geen besluit genomen. Men stelt
vast dat het reglement hierover niets zegt. Bestuur stelt voor tegen volgende kalenderzetting hierover
een standpunt in te nemen.
SCZ: 2 ploegen ingeschreven op PK. Slechts 1 van beide werd omgezet naar "open seniors". Tony
merkt op dat dit 's avonds gecorrigeerd werd.
Felix geeft samenvatting over de nieuwe opleiding aspirant initiator. Op de vraag van het bestuur of
het provinciaal bestuur een coördinerende rol moet opnemen volgt geen duidelijk antwoord.
9. Rondvraag
Wim Stevens: rondvraag ivm gereedzetten zwembad bij organisatie PK. Over het algemeen vindt
men het geen goed idee om deze taak aan de officials te geven. Men stelt voor te werken met
vrijwilligers uit de clubs, de afgevaardigden of een beurtrol. De wil is er wel om mee te helpen.
Tienen stelt voor het PK in het bad van Tienen te organiseren. De mogelijkheid bestaat om zowel
het grote als het kleine bad te gebruiken. Het zwembad zorgt ook voor het plaatsen van de stoelen.
Bestuur Vlaams Brabant komt tegen volgende PK met een concreet voorstel.
10. Huldiging verdienstelijke zwemmers
Onze verdienstelijke zwemmers in 2008 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van een
provinciaal record of het behalen van een (jonge) haai en voor de top 3 in het eindklassement van het
B-Circuit.
11. Slotwoord
De voorzitter dankt iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan deze vergadering, wenst iedereen
een behouden thuiskomst en sluit de vergadering.
De secretaris a.i.,

Wim Stevens
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