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Notulen Jaarvergadering & Kalenderzitting
vergadering van 12 maart 2011 te Strombeek-Bever

Aanwezig voor het Bestuur: A. De Wit, J. Jacobs, S. Kestens, V. Matheussen, F. Mordijck, W.
Stevens, T. Van Dijck.
Uitgenodigd: J. Cocquyt, L. Ulenaers, M. Van de Voorde
Aanwezige clubs: AART, AEGIR, AZS, BEST, DBH, DDAT, DIZV, DWT, KLZC, KVZP, LOR,
LSVZ, SCSG, SCWR, SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, WZV, ZCK, ZCT, ZIOS, ZO.
Afwezige clubs: BOAS, ZCL.

Vergadering onder voorzitterschap van F. Mordijck, 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
 Felix Mordijck vermeldt genoegzaam dat het niveau van de competitie in onze provincie er
almaar op vooruit gaat. Provinciale records sneuvelen en er worden zelfs Belgische records
gezwommen. We kunnen met onze resultaten aansluiten bij de resultaten die in de andere
provincies gehaald worden.
Felix vestigt de aandacht op het toenemend aantal formaliteiten waaraan de clubs moeten
voldoen. Hij engageert zich om met het provinciale bestuur in functie van de behoeften
energie te steken in begeleidingen voor de clubbesturen.
 Sylvia Kestens wordt verwelkomd als nieuw lid bij het Provinciaal Bestuur
4. Notulen vorige vergadering
 De notulen van de jaarvergadering van 6 maart 2010 worden eenparig goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2010
 Het jaarverslag van 2010 wordt, na voorlezing, eenparig goedgekeurd.

Fortis: 001-5203204-06

www.pbz-vlb.be

info@pbz-vlb.be

Notulen Jaarvergadering – 12 maart 2011

-2-

6. Financieel verslag en begroting
 Bespreking Financieel verslag 2010
 Joeri Jacobs overloopt de voornaamste posten op de jaarrekening (resultatenrekening +
balans) 2010 en geeft nog even toelichting bij de posten ‘afschrijvingen’ en ‘diversen’ en
bij de bijzondere uitgaven n.a.v. het Vlaams Zomercriterium wegens onvoorziene kosten
voor huur Wezenberg.
 Verslag rekeningnazichters
 Martine Van Hecke, Thierry Dolet en Ingrid Smekens keken de boekhouding en de
rekeningen voor 2010 na. Ze bevestigden formeel dat de boekhouding goed en correct
werd bijgehouden en stelden voor om de bestuurders te kwijting te geven.
 Goedkeuring financieel verslag 2010
 Het financieel verslag van 2010 wordt eenparig goedgekeurd.
 Goedkeuring begroting 2011
 Joeri Jacobs vermeldt in de marge dat de Interprovinciale Wedstrijden zullen gehouden
worden op de laatste zondag van september. De vergadering formuleert geen vragen of
opmerkingen bij de begroting, deze 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 2011 te controleren:
 Ingrid Smekens (LOR)
 André Merckx (AZS)
 Thierry Dolet (DiZV)
7. Verkiezing bestuursleden: bevestiging coöptatie
 De coöptatie van Sylvia Kestens als lid van het provinciaal bestuur wordt eenparig
goedgekeurd.
8. Swimgate: stand van zaken
 Het bestuur zal aan de clubs die hun bijdrage van 100 euro betaalden aan de VZF een
financiële tegemoetkoming van 100 euro storten, zodat de clubs deze kost uiteindelijk niet
hoeven te dragen. Voor wat betreft een eventuele bijdrage voor competitielicentiehouders
engageert het Provinciale Bestuur zicht tot gedeeltelijke terugbetaling aan de clubs zodra
deze bijdrage door de VZF gevraagd wordt.
 De licentie van TOPSWIM werd nogmaals verlengd, wellicht wordt het niet meer haalbaar
om nog in 2011 van start kunnen te gaan met Swimgate.
 KVZP klaagt de aanrekening van 100 euro formeel aan.
9. Eventuele interpellaties
 Het bestuur heeft vooraf geen interpellaties ontvangen.
10. Rondvraag
 SCSG: de afgevaardigde bekloeg zich over een onevenwicht in het aanbod in onze
provincie van wedstrijden voor B-zwemmers en wedstrijden voor A-zwemmers. SCSG ging
dit met feiten verder staven.
 SCZ: de afgevaardigde lanceert volgende vraag ‘hoe het tekort aan officials op te vangen
binnen de club?’ De vergadering somt een aantal al dan niet financiële tegemoetkomingen
op waarvoor de clubs zelf kunnen instaan: ter beschikking stellen van clubchrono,
terugbetaling van het cursusgeld, terugbetaling kosten polo official, financiële
tegemoetkoming door verminderd lidgeld, …
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De organiserende clubs kunnen hun steentje bijdragen door koffie, een koekje, water, …
aan te bieden.
 KVZP: de afgevaardigde lanceert een dubbele vraag in verband met de organisatie van het
B-circuit.
Is het mogelijk om de 2 pools van het B-circuit pooloverschrijdend laten te zwemmen? Als er
nog wedstrijdruimte blijft na inschrijving door de clubs van eigen pool, mag je dan clubs van
de andere pool laten deelnemen?
=> Dit zou kunnen, maar buiten klassement om het puntenklassement eerlijk te laten
verlopen. Hierop werd niet verder ingegaan en is dus niet van kracht.
Kunnen we niet afstappen van de huidige groepsverdeling? Huidig is er een regionale
opdeling in twee groepen. Als de indeling in de A-B groep zou gebeuren op basis van de
kalenderdatum waarbij 1ste datum groep A, 2de datum groep B, enz… (voor de anciens: dit is
het systeem zoals het vroeger was) dan zouden we tot een betere spreiding van de
kalender kunnen komen.
Na een bijkomende toelichting aan de vergadering, besliste de voorzitter om over dit punt
een stemming te vragen voor of tegen wijziging naar een ‘ad random’-systeem waarbij de
locatie/club ondergeschikt wordt en groepen samengesteld worden op basis van de datum
van de wedstrijden.
=> Het standpunt van de vergadering was sterk afgelijnd: 10 stemmen voor, 2 stemmen
tegen en 5 onthoudingen. Het voorstel werd dus aangenomen.
11. Huldiging verdienstelijke zwemmers
Onze verdienstelijke zwemmers in 2010 ontvingen een aandenken voor het verbeteren van een
provinciaal record of het behalen van een Haai en voor de Top3 in het eindklassement van het
B-circuit, alsook enkele verdienstelijke synchro-zwemmers en openwater-zwemmers.
12. Slotwoord door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur (PB)
De voorzitter houdt eraan te vermelden dat het PB de netwerking zo goed mogelijk verzorgd,
het PB onderhoudt goede relaties met de andere provinciebesturen en de VZF. Felix dankt
iedereen voor zijn constructieve bijdrage aan de vergadering, wenst iedereen een behouden
thuiskomst en sluit de vergadering.
13. Kalenderzitting 2011-2012 (niet verplicht voor recreatieve of synchroclubs)
 De Belgische Open Kampioenschappen zullen doorgaan van 20-22 april 2012 in plaats van
de eerder aangekondigde 18-20 mei.
 Het Provinciaal Bestuur zal een speciale aanvraag indienen opdat de wedstrijden type 2
georganiseerd door SCZ op zondag 20 november 2011 en door TZ op zondag 22 april 2012
zouden kunnen plaats vinden.
 KVZP zal op 29 januari 2012 een 400m-selectiewedstrijd voor Schaal Georges organiseren;
onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 Het Provinciaal Bestuur wijst er de clubs op dat de zomerwedstrijden in 2012 reeds
beginnen op 13 juli, leg dus tijdig uw stage vast!

De verslaggever,
Sylvia Kestens
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