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Notulen Jaarvergadering 
Vergadering van 6 maart 2010 te Strombeek-Bever 

 
 

 

Aanwezig voor het Bestuur:  A. De Wit, J. Jacobs, V. Matheussen, K. Moens, F. Mordijck,  W. Stevens,  
                                                  T. Van Dijck. 
Uitgenodigd: L. Ulenaers, M. Van de Voorde, L. Van Rooij. 
Afwezig met kennisgeving: M. Demeester (U). 
Afwezig zonder kennisgeving: G. Claes (U), I. Stuyck (U). 
 
 
Aanwezige clubs - afwezig zonder kennisgeving: Alle clubs waren aanwezig met uitzondering van  
                                                                                     BOAS en ZCL. 
 
 
Vergadering onder voorzitterschap van K. Moens, voorzitter. 
 
 
1-2. Onthaal, registratie en naamafroeping 

� BOAS en ZCL zijn afwezig. Deze clubs krijgen een administratieve boete van 65 € opgelegd. 
 
3. Openingswoord door de voorzitter 

� Karel Moens vermeldt het succesvolle Zomercriterium en de goede prestaties van de Vlaams-
Brabantse zwemmers op het Interdistrict Kampioenschap.  Hij vindt het wel spijtig dat er zoveel 
afzegging waren voor dit kampioenschap. 

� Veerle Matheussen wordt verwelkomd als nieuw lid bij het PB.   
 
4. Presentatie Splash 

� Gretl Van Damme stelt de Splash werking voor om de clubs te motiveren een Splash club te worden. 
Meer info op www.zwemfed.be/recreanten/splash 

 
5. Notulen vorige vergadering 

� De notulen van de jaarvergadering van 14 februari 2009 worden eenparig goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslag 2009 

� Het jaarverslag van 2009 wordt, na voorlezing, eenparig goedgekeurd. 
 
7. Financieel verslag en begroting 

� Bespreking Financieel verslag 2009 
� Joeri leest het financieel verslag voor. 

� Verslag rekeningnazichters 
� Martine Van Heck, 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 kwijting te geven..   
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� Goedkeuring financieel verslag 2009 

� Het financieel verslag van 2009 wordt eenparig goedgekeurd. 
� Goedkeuring begroting 2010 

� De begroting van 2010 wordt eenparig goedgekeurd. 
� Kwijting aan de bestuursleden 

� De Jaarvergadering geeft, met eenparigheid van stemmen, de bestuursleden kwijting. 
� Benoeming 3 rekeningnazichters 

� Volgende personen gaven zich op om de rekeningen van 2010 te controleren: 
� Ingrid Smekens (LOR) 
� Martine Van Heck (SCSG) 
� Thierry Dolet (DiZV) 
 

8. Verkiezing bestuursleden 
� Voor het provinciaal bestuur zijn uittredend en herverkiesbaar: Karel Moens, Tony Van Dijck,  

Ann De Wit en Wim Stevens.  Iedereen wordt met eenparigheid van stemmen verkozen. 
� De coöptatie van Veerle Matheussen als lid van het provinciaal bestuur wordt eenparig  

           goedgekeurd. 
� Voor de Vlaamse Sportbesturen: 

o Masters: geen kandidaat 
o Open Water: Jan Cocquyt, wordt met eenparigheid van stemmen verkozen. 
o Waterpolo: Ivan Woutermaertens, wordt met eenparigheid van stemmen verkozen. 

 
9. Provinciale Kampioenschappen 

� Het lastenboek voor het PK zal naar de clubs worden gestuurd. 
 
10. Presentatie Swimgate 

� Diederik Delen stelt Swimgate voor, de vervanging van Topswim.  Joeri en Wim zullen, als testers, 
er streng op toezien dat alles goed zal functioneren vooraleer het operatief wordt. 

� Het bestuur stelt voor om in de eenmalige kost van Swimgate (100 euro per club en 5 euro per 
zwemvergunningshouder) te delen. Het provinciaal bestuur komt tussenbeide voor 50 euro per club 
en 2 euro per zwemvergunningshouder. Dit wordt goedgekeurd. 

 
11. Interpellaties 

� Er zijn geen interpellaties 
 
12. Rondvraag 

� LOR:  vraagt of er voor de organisatie van het PK Lange Afstand ook een oproep zal gebeuren. Dit 
wordt bevestigd. 

� KVZP:  - vraagt of er een mogelijkheid zou kunnen zijn om zwemmers van een zwemschool te 
kunnen schrappen vanaf oktober ipv in januari.  Ook mogelijk tot schrappen van een 
competitiezwemmer van zodra hij of zij stopt.  Het provinciaal bestuur zal de vraag formeel 
voorleggen aan de VZF. 

 - ivm initiatoropleiding: kan deze niet meer geconcentreerd worden in de tijd en kunnen    
   niet meer opleidingen voorzien worden. Leny laat weten dat je je steeds kandidaat kunt 
stellen om een cursus te organiseren, meer info bij de opleidingscommissie. 

� ZCK:  vraagt bij het opmaken van de kalender rekening te houden met de locaties van de    
wedstrijden (geen twee wedstrijden te dicht bij elkaar qua afstand). Daar wordt normaal 
gezien rekening mee gehouden. 

� ZO:  vraagt om de jaarvergadering iets vroeger te houden zodat nog de mogelijkheid bestaat  
interpellaties in te dienen voor de jaarvergadering van de VZF.  De VZF heeft meestal z’n 
jaarvergadering midden maart, interpellaties voor haar algemene vergadering moeten haar 
één maand voordien bereiken. Dit wilt zeggen dat de provinciale jaarvergadering reeds begin 
februari zou moeten doorgaan, wat het niet evident maakt naar bestelling van trofeeën in 
functie van de recordpogingen eind december. 

� Prov. Bestuur: het voorstel om B-zwemmers met virtuele A-limiet voor het volgende jaar niet te laten  
deelnemen aan B-circuit-wedstrijden van dat volgende jaar, wordt niet aanvaard door de 
clubs. 
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13. Huldiging verdienstelijke zwemmers 

� Onze verdienstelijke zwemmers in 2009 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van een 
provinciaal record of het behalen van een Haai en voor de Top 3 in het eindklassement van het B-
Circuit. Ook enkele verdienstelijke zwemmers in het synchroonzwemmen werden in de bloemen 
gezet. 

 
14. Slotwoord 

� De voorzitter dankt iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan deze vergadering, wenst iedereen 
een behouden thuiskomst en sluit de vergadering. 

 
15. Kalenderzitting 2010-2011 (niet bijgewoond door recreatieve en synchroclubs) 

� Voorstel van wedstrijdkalender wordt besproken en aangepast. 
 
 
 
De verslaggever 
 
Ann De Wit 


