Verslag
VZF PRANT -Vergadering 06 JUNI 2019
01. WELKOM: Onze voorzitter de Heer Emiel Livens heet iedereen van harte welkom en dankt voor
de vroege aanwezigheid.
02. AANWEZIG: Emiel Livens, Agnes Torfs, Jan Ver Elst, Fons Wouters, Etienne Desfossés, Leo Dom
AFWEZIG: nihil
VERONTSCHULDIGD: nihil
03. GOEDKEURING VERSLAGEN van vorige vergaderingen:
De verslagen van vorige vergaderingen 07 Februari 2019, 07 en 09 Maart 2019 en 28 Maart 2019
werden goedgekeurd.
Het nut van de aankoop van een geluidsinstallatie werd in vraag gesteld, wellicht kunnen we met
Marc Vaes (KAZSC) bespreken of zijn club eventueel een aankoop zou doen en wij deze bij
gelegenheid kunnen lenen (indien gevraagd kan de PRANT financiële bijdrage leveren).

De aankoop van de outfits voor de bestuursleden werd opnieuw geïnitieerd: Fons zal het nodige
doen. Plan is om alles ter beschikking te hebben vóór de Provinciale Kampioenschappen.
De “bestuur-pagina” op de website van de PRANT zal aangepast worden: er is beslist dat alleen de
naam en voornaam, de functie, de foto en het mailadres zal vermeld worden.
04. Financiën
Fons geeft aan dat, conform de besluiten van vorige vergadering, de betalingen uitgevoerd werden.
De aanbevelingen tot besparingen, die op een consensus konden rekenen, zullen nauwlettend
worden opgevolgd.
Het financieel verlies van het PK masters was ingecalculeerd maar kan wellicht volgend jaar
gemilderd worden door de catering beter af te stemmen (aantal broden, broodbeleg en
drankkaarten).
Ook dient er volgende editie vroeger naar medewerkers en redders gezocht te worden zodat er geen
hogere vergoedingen dienen beloofd te worden om aan het vereiste minimum te voldoen.

De brief naar Jozef Hufkens, i.v.m. het schrappen van de viering van de Provinciale Kampioenen open
water, mag ongewijzigd (naar het voorstel van Leo) doorgestuurd worden door Agnes.

05. Sportsecretariaat:
Jan betreurt dat er op de site van de VZF geen enkele verwijzing staat naar Meet Manager.
Er zal een ontwerp van brief i.v.m. het Sinterklaasfeest en de “Vlaamse Vijfkamp” opgesteld worden
door Leo, na goedkeuring kunnen deze dan verstuurd worden.
06.Binnengekomen berichten:
Nihil
07. Etentje
Behoudens tegenbericht zal dit op zondag 30 Juni 2019 doorgaan in de Orangerie, Gitschotellei 179
te Berchem. Emiel zal details nog doorgeven.
08. Provinciale Kampioenschappen 2019
De inkomprijzen werden licht verhoogd en verschillende andere punten werden besproken. Etienne
zal in zijn globaal document voor de voorbereiding van de PK + B-races één en ander aanpassen
alsook de genomen beslissingen opnemen en ons doorsturen.

09. Zwemkalenders
De zwemkalenders werden unaniem goedgekeurd.
10. Rondvraag / varia
Inge Leeten zal een verslag doormailen i.v.m. de PACO vergadering.
11. To do
Agnes : Mathias Vervloet uitnodigen voor de volgende bestuursvergadering i.v.m. zijn kandidatuur.
Allen: voorstel formuleren hoe we met vieringen en attenties omgaan in de toekomst
Volgende vergaderingen:
04 Juli 2019, 05 September 2019, 03 Oktober 2019, 21 November 2019, telkens om 20u00 in het
cafetaria zwembad Groenenhoek te Berchem.

