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07 december 2013
WAREGEM, De Treffer
RvB VZF: Johnny Van der Straeten, Laurent Samyn
VZF - VSB Zw: Ronny Buggenhout
PB Antwerpen: Emiel Livens, Maria Vangheluwe
PB Limburg: Robert Vanerom, Jacqueline Geelen, Maurits Goossens
PB Oost-Vlaanderen: Erik De Vos
PB Vlaams-Brabant: Felix Mordijck, Veerle Schreurs, Joeri Jacobs
PB West-Vlaanderen: Allegaert Els, Uyttersprot Danny, Bourgois Pascal, Lambertijn Marian en Halsberghe Tony

DEEL l - INLEIDING

Omschrijving Actie
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter van het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF heet de leden van de Raad van Bestuur van de VZF, van het VSB Zw en van de Vlaamse
provinciale besturen welkom op het Vlaams Interprovinciaal Beraad 2013 in Waregem.
De voorzitter overloopt de dagorde en stelt kort de aanwezigen per provincie voor.
De vergadering zal onder het voorzitterschap van Mevr. Els Allegaert plaatsvinden en wordt geopend om 10.00 uur.

Els

DEEL II - DAGORDE

Serie Omschrijving
Actie

Op te volgen Afgesloten
Goedkeuring verslag vorige vergadering
De notulen van het Vlaams Interprovinciaal Beraad dd. 8 december 2012 te Strombeek-Bever onder het voorzitterschap van
Vlaams-Brabant werden overlopen.
1. Notulen vorige vergadering
2. Provinciale kampioenschappen (O-VL)
3. Splash-programma (O-VL en W-VL)
4. Interdistrictenwedstrijd: evaluatie 2012 (O-VL en W-VL)
5. Kalendercommissie VZF (ANT, LIM, VL-BR en W-VL)
6. Vlaams Zomercriterium (VL-BR)
7. BK - systeem van afzegging/attesten (VL-BR)
8. Rondvraag
Een aantal van de agenda-items werd dit jaar opnieuw hernomen.
PB LIM merkt op dat reeds een drietal jaar geleden werd gevraagd om het VZF-gedeelte van de startgelden van de PK's af te
schaffen. Maurice citeert uit mailverkeer over dit onderwerp waarin de VZF belooft de opportuniteit ervan te bekijken. Tot op
heden is er echter nog niets gebeurd. De voorzitter VZF belooft dit mee te nemen naar de vergadering van de Raad van Bestuur
(RvB) van 19/12/13. De aanwezige bestuursleden keuren aansluitend het verslag van de vorige vergadering goed.

RvB VZF
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Financiering provinciale werking VZF (alle PB's)
Met akkoord van alle PB's werd de VZF per mail dd. 1 oktober 2013 uitgenodigd om toelichting te geven over dit punt op de
dagorde. De RvB VZF heeft de heer Johnny Van der Straeten, voorzitter en de heer Laurent Samyn, bestuurder RvB
afgevaardigd om toelichting te geven over de visie van de VZF m.b.t. de financiering van het provinciaal niveau.
Het PB W-VL nam op 2 december deel aan een federatieavond, georganiseerd door de sportdienst van de provincie West-
Vlaanderen. Het PB W-VL schetst a.d.h.v. een samenvattende powerpoint wat de krachtlijnen zijn van het Witboek Interne
Staatshervormingen, meer bepaald van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het provinciedecreet, artikel 2.
Aansluitend wordt de visie gevraagd van de VZF m.b.t. het voorzien van middelen voor de provinciale afdelingen.
De voorzitter RvB VZF benadrukt dat de provinciale werking belangrijk is en dat dit tussenniveau moet blijven bestaan. Indien er
extra middelen vanuit het Vlaamse niveau aan de VZF worden toegekend, zullen die worden verdeeld over de verschillende
provincies, mogelijks via een vast bedrag per provincie en/of een bedrag per lid. Hij houdt er echter rekening mee dat er
mogelijks geen bijkomende fondsen zullen doorstromen. Bovendien sluit de VZF haar begroting 2013 af met een gering deficit.
Het PB W-VL verduidelijkt dat het voor 2013 ongeveer 5000,00 Eur aan provinciale subsidies ontving. Al de aangevraagde
subsidies voor het werkingsjaar 2014 werden door de provinciale administratie geweigerd. Het PB VL-BR merkt op dat de
heroriëntering van de fondsen tegelijk ook een besparingsronde inhoudt.
De voorzitter RvB VZF stelt voor om samen met andere federaties een gemeenschappelijk plan over te maken aan het kabinet
van minister Philippe Muyters. De PB's zullen op het niveau van de VZF in het overleg betrokken worden.

RvB VZF
Alle PB's

VLAREM-regelgeving (VL-BR)
Het PB VL-BR verdeelt twee documenten : "Conformiteit zwemwedstrijden met Vlarem 11" en "Wedstrijdverslag - Bijlage
conformiteit Vlarem II".
Het PB VL-BR schetst de impact van Vlarem II op het zwemgebeuren. Het betreft drie luiken: het max. aantal baders in functie
van de beschikbare oppervlakte, het aantal redders/toezichthouders in functie van het aantal baders en het aantal mensen op de
rand van het zwembad. Voor het max. aantal baders en het aantal redders/toezichthouders stelt zich bij wedstrijden vooral een
probleem tijdens de opwarming. Om tegemoet te komen aan Vlarem II kan de opwarming gebeuren in twee periodes, waarbij de
beschikbare tijd verdeeld wordt tussen de ingeschreven clubs. Wat de toezichthouders betreft, hoeft niet iedereen een
reddersdiploma te hebben. Het aantal mensen aan de rand van het bad vormt een probleem voor zwembaden zonder aparte
tribune. Hier kan aan de clubs inzage worden gegeven in het evacuatieplan van het zwembad. PB VL-BR stelt zijn clubs voor
een juiste houding te hanteren door het formulier "Wedstrijdverslag - Bijlage conformiteit Vlarem II" in te vullen en aan het
wedstrijdverslag te hangen. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid mede bij de club en niet uitsluitend bij de kamprechter.
PB O-VL : in het zwembad van Lokeren werden initiatieven genomen door het stadsbestuur zelf.
Juridisch adviseur VZF : volgens de polis van Arena moeten alle wettelijke bepalingen worden nageleefd. Vlarem II heeft kracht
van wet en het initiatief van VL-BR is lovenswaardig. De bevoegde minister werd aangeschreven om uitzonderingen te bekomen
voor wedstrijden, tot op heden zonder gevolg. De RvB zal het verzoek aan de minister herhalen. Vlarem II is in het belang van
de zwemsport en argumenten aanreiken om wijzigingen aan te brengen aan Vlarem II zal moeilijk zijn.
PB VL-BR : mogelijks moeten de evacuatieplannen van de zwembaden worden aangepast.
PB LIM : de gemeenten en zwembaddirecties kunnen hun verantwoordelijkheid niet ontlopen. Zo heeft Leopoldsburg beslist om
geen publiek meer toe te laten in het zwembad.

RvB VZF

A-Kampioenschappen (O-VL)
PB O-VL : nog steeds geringe interesse voor PK's, de voorstellen van het IPB van vorig jaar hadden niet het gewenste resultaat.
Andere provincies ondervinden deze problemen blijkbaar niet. PB O-VL stelt voor de A-kampioenschappen twee tot drie weken
later te organiseren.
PB VL-BR : organiseert geen PK LA, maar een Vlaams-Brabants Criterium Lange afstand. Ze kunnen op die manier niet
genieten van de voorziene bescherming, maar ze ontsnappen wel aan de beperkingen van deze bescherming.
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PB O-VL : al dan niet deelname van grote clubs kan het succes van de PK's enorm beïnvloeden.
PB W-VL : toen de VZF besliste dat er geen PK sprint meer rnocht worden ingericht, startte het PB met zijn West-Vlaanderen
Sprint!, een avondwedstrijd die een heel groot succes kent.
Schildjes haaien (O-VL)
PB O-VL : lange leveringstermijn van schildjes haai.
PB LIM : er is inderdaad een vertraging geweest bij de levering, maar die is actueel volledig weggewerkt.
PB W-VL laat de aanvraag van de schildjes haai over aan de clubs.

X

Kalendercommissie (O-VL)
PB O-VL : wanneer en hoeveel keer per jaar komt de kalendercommissie samen? Deze commissie is een "eenmanscommissie"
geworden, graag hadden we verslag gekregen van de vergaderingen.
PB VL-BR : de toepassing van de beperkingen wordt niet of onvoldoende gecontroleerd.
VSB Zw : de kalendercommissie heeft de regels vastgelegd en het systeem werkt goed. Een jaarlijkse bijeenkomst en/of
evaluatie moet worden voorzien indien de vraag hiertoe wordt geformuleerd.

X

Rapportering stage TAK (W-VL)
PB W-VL : stage TAK mag buiten provincie en houdt geen beoordeling in. Indien de stage beneden de verwachtingen blijft, zou
de begeleidende K1 of dienstdoende kamprechter moeten kunnen rapporteren aan de provinciaal verantwoordelijke.
PB O-VL : het is beter de stageformulieren na te kijken voor het begin van elke stage/praktijkexamen. Rapportering naar de
andere provincie zou praktische problemen kunnen opleveren.
PB W-VL : we zullen via het overleg met de W-VL kamprechters deze manier van werken meedelen.
Selectiewedstrijden en interprovinciaal tornooi WP (W-VL)
Het PB W-VL ondervond onlangs een probleem bij de reservatie van een bad voor de organisatie van een provinciale
selectiewedstrijd waterpolo. Uiteindelijk werd dit uitgeklaard, maar het initiatief hiervoor ligt uitsluitend bij het PB.
PB LIM : werd ook gecontacteerd door de VZF om betaling trainer te bespreken.
PB VL-BR en W-VL : ook dit is een provinciale bevoegdheid. De bedragen zijn vastgelegd in een bijdragen- en kostentabel.
W-VL wordt deze tabel jaarlijks tijdens de jaarvergadering aan de clubs voorgelegd.
PB A'PEN : VZF moet sneller worden geïnformeerd over verschillende acties die op provinciaal niveau worden genomen.

X
In

DEEL III-TAFELRONDE

Serie Omschrijving
(VL-BR) Splash Teammanager/meetmanager, Assist
Het PB VL-BR vraagt of er opmerkingen zijn over de nieuwe applicaties. Joeri meldt dat er op een bepaald ogenblik capaciteitsproblemen waren voor wat betreft
Assist, maar dat die ondertussen zijn opgelost. Op 17/12/13 is er een vergadering om nieuwe projecten aan te sturen.
PB LIM vraagt of het meesturen van medische attesten kan worden verplicht.
(VL-BR) Zomercriterium 2014
De voorzitter schetst de acties die tot dusver door het PB VL-BR werden ondernomen om een geschikt zwembad te vinden waar het Zomercriterium zou kunnen
plaatsvinden. Voor Wezenberg in Antwerpen gaven zowel de zwembaddirectie als het stadsbestuur een negatief advies, voor het bad in Genk was de kostprijs
veel te hoog en voor het bad van Wachtebeke kon de thuisclub onvoldoende medewerkers ter beschikking stellen om te helpen bij de organisatie.
Zowel PB A'PEN, VZF en BRABO krijgen beperkingen opgelegd bij het gebruik van Wezenberg. Door de grote nood aan water voor de verschillende Antwerpse
clubs, worden clubs/organisaties van buiten Antwerpen geconfronteerd met beperkingen of hogere kostprijs.
PB VL-BR vraagt of er andere provincies zijn die het Vlaams Zomercriterium 2014 willen organiseren.
PB A'PEN en W-VL : zal worden besproken binnen het PB
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PB LIM : niet meer te realiseren wegens andere initiatieven in het bad van Genk (sportkampen ...)
PB O-VL : niet mogelijk wegens uitbesteding aan club

(VL-BR) Mogelijke sluiting zwembad Scherpenheuvel
PB VL-BR laat weten dat het stadsbestuur van Scherpenheuvel overweegt om het zwembad te sluiten. Dit bad is
de VZF een brief sturen aan het stadsbestuur met een argumentatie om hier alsnog van af te zien? De voorzitter
internationaal stelt. Het accent van de investeringen ligt meer op wellness, minder op competitie. De RvB VZF is
BR wordt gevraagd elementen van argumentering over te maken.

De vergadering wordt gesloten om 12.15 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 13 december 2014 UUR : 10.00 uur

het trainingsbad van één van hun clubs.
RvB VZF wijst erop dat dit probleem zich
bereid een briefte versturen, aan het PB

Kan
ook
VL-

PLAATS : Provincie Limburg

Waregem, 7 december 2013

(getekend)
Els ALLEGAERT

Voorzitter van het Vlaams Interprovinciaal Beraad 2013
Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF

Danny WYTTERSPROT
Secretaris van het Vlaams Interprovinciaal Beraad 2013

Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF


