.

Agenda donderdag 17 januari 2018 om 20u00 in cafetaria zwembad
Groenenhoek.
AANWEZIG: Emiel Livens, Leo Dom, Etienne Desfosses, Jan Ver Elst, Fons
Wouters, Agnes Torfs
VERONTSCHULDIGD: Remco De Boer
DAGORDE:
1. Welkom: De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
Tevens wenst hij alle bestuursleden een voorspoedig, gelukkig en
sportief jaar.
2. Goedkeuring verslag 22 november 2018
Opmerking muziekinstallatie: uitkijken naar een geschikte installatie
tegen de Algemene Vergadering van 9 maart 2019.
Verslag werd goedgekeurd.
3. Briefwisseling.
De briefwisseling werd overlopen:
- 03/12/18 Leo Dom – adres aankoop hemden – Adis /Zwevegem
- 07/12/18 Emiel Livens – Verslag IPB
- 15/12/18 ZS – uurregeling kampioenenviering 2019
Etienne Desfosses – goedkeuring extra wedstrijd
HOZT – 29/12/2018 – boete 125€
- 20/12/18 Sport Universiteit Antwerpen – uitreiking Panathlon
Antwerpen Sportpersoonlijkheid 2018
19 februari 2019 te 19 u 30
Leo Dom zal PRANT vertegenwoordigen.

Briefwisseling - vervolg
- 21/12/18 Danny Uyttersprot –definitief verslag IPB
ZS aanwezigheid kampioenenviering: viering 11 u 30
Samenkomst 11 uur in Zaal Vloeikens in Hulshout,
Vloeikensstraat 12 A.
- 22/12/18 Danny Uyttersprot - Overzicht vergoedingen jury
- 22/12/18 Wim Stevens – Vergoedingen hoofdjury opmerkingen
- 23/12/18 Fons Wouters – Kasverslag Sinterklaaszwemfeest
Evaluatie opmaken in 2019 Sinterklaaszwemfeest
- 30/12/18 Aanpassing website – zoeken voor een oplossing
- 02/01/19 ZVL – uitnodiging nieuwjaarsreceptie en 40-jarig
bestaan club – 25 januari 2019 vanaf 18 u – brief
schrijven naar ZVL – afmelden reden afwezigheid
- 03/01/19 Emiel Livens – Actiepunten IPB
- 04/01/19 Wilfried Lieckens – eindstand en provinciaal kampioen
lange afstand 2018. De eindstand wordt opgemaakt.
De prijzen worden uitgereikt op de viering van
9 maart 2019.
08/01/19 Martine Vloeberghen – Mailing vergoedingen IPB
- 14/01/19 Martine Vloeberghen – aangepast werkingsverslag
VZF
4. Financiën.
Kasoverzicht goedgekeurd. In en uit startgelden vermelden afrekening
Sinterklaaszwemfeest.
5. Sportsecretariaat.
Opmerking haaien: Het sportsecretariaat ontvangt niet alle uitslagen
van de gezwommen of deelgenomen wedstrijden. Op deze manier is
het héél moeilijk de stand bij te houden. Indien de clubs zich niet
inspannen om de wedstrijden op te sturen, stopt men eind 2019 met
de stand van de haaien bij te houden. Deze beslissing zal
medegedeeld worden op de A.v. van 9 maart 2019.
De clubs moeten dan vanaf 2020 zelf hun haaien aanvragen.
6. Ziftingen Dauven : Nijlen organiseert schiftingen. Er zal achteraf een
evaluatie gemaakt worden. De finale wordt gezwommen op 1 mei in
de Wezenberg(organisatie BRABO).

7. Sinterklaaszwemfeest :Afrekening, heeft het nog nut ? alternatief
zwemfeest organiseren? Evaluatie zal opgemaakt worden.
Er zal meer reclame voor gemaakt worden.
8. Voorbereiding algemene vergadering PRANT:
Documenten – financiën – vieringen (uitnodigingen tijdig versturen)
- Extra agendapunt:
- Etienne Desfosses: tijdig opsturen voorprogramma’s en
goedkeuring zwembaden.
- Sportsecretariaat: opsturen uitslagen zwemwedstrijden naar
Sportsecretariaat.
- Zorgen voor beamer.
9. Geschenk huwelijk dochter AT – er zal een geschenk aangekocht
worden. At zal de afrekening afgeven aan de penningmeester.
10.Rondvraag
Jaarvergadering in Wiekevorst : Samenkomst 25 januari 2019
om 18 u.
Huur zwembaden 2019
- 19/20 en 26/27 oktober provinciale kampioenschappen
Wezenberg.
- 1 december 2019: Sinterklaas zwemfeest
- 6 juni 2020 – Masterwedstrijd in Berchem

