Verslag
VZF PRANT -Vergadering 21 November 2019
01. WELKOM: Onze voorzitter de Heer Emiel Livens heet iedereen van harte welkom en in het
bijzonder de uitgenodigde Benny Claassen.
02. AANWEZIG: Emiel Livens, Agnes Torfs, Jan Ver Elst, Fons Wouters, Etienne Desfossés, Leo Dom
AFWEZIG: nihil
UITGENODIGDE: Benny Claassen
De voorzitter stelt onze genodigde voor: Benny is bestuurslid bij het Kempisch Swimming Team (KST
= zwemclub Turnhout) en is kandidaat om gecoöpteerd te worden in het bestuur van de VZF-prant.
03. GOEDKEURING VERSLAG van vorige vergadering:
Het verslag van vorige vergadering (10 Oktober 2019) wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
04. Financiën
Het (voorlopige) resultaat van de Provinciale Kampioenschappen 2019 is positief. Het uiteindelijke
resultaat hangt uiteraard af van de rekeningen die nog dienen geboekt te worden (water, brouwer,
startgelden VZF etc.).
Onze voorzitter vraagt dat er asap een volledige gedetailleerde inventaris zou opgemaakt worden
van alle “bezittingen” van de Prant, zowel wat zich in de kelder (+kasten) in het Wezenbergbad als in
Berchem bevindt maar ook wat bij de bestuursleden thuis wordt bewaard. Deze inventaris zou dan
dynamisch up to date dienen gehouden te worden.
05. Sportsecretariaat:
Evaluatie Provinciale Kampioenschappen 2019:
Met dank aan Etienne die in een echt essay getiteld “Lessen van PK 2019” duidelijk maakte wat er kan
verbeterd worden bij toekomstige zwemfeesten. Behalve de meer technische aanbevelingen op het
gebied van de indeling van de wedstrijden,het volledig duidelijk opstellen van het voorprogramma,
opleggen en controleren van limieten alsook het wijzen op de plicht van correct EHBO materiaal ter
beschikking te stellen komt de essentie van de te verbeteren punten neer op een betere
werkverdeling.

Eén en ander begint met het opstellen van het lastenboek, de lijst van taken en de toewijzing
daarvan aan medewerkers.

Miel geeft aan dat er reeds proactief een oproep tot medewerkers dient gelanceerd te worden op de
algemene vergadering. Vanaf de vergadering van Maart 2020 (05/03/2020 ?) dient hiervan een
prioritair werkpunt gemaakt te worden.
Fons gaf aan dat hij een “beloningsysteem” wenst uit te werken dat wellicht meer medewerkers zou
lokken.
Er dient ook een duidelijke lijst opgemaakt te worden van alle mogelijk aangekochte en
geconsumeerde goederen zodat deze in de toekomst kan dien als leidraad om nieuwe bestellingen te
plaatsen gerelateerd aan het aantal inschrijvingen.
Datum voor de PK’s 2020: 17,18,24 en 25 Oktober 2020.
Datum voor het P.K. Masters 2020 = 13/06/2020.
Inschrijvingen voor het Sinterklaas-zwem-feest komen met mondjesmaat binnen, worden pas dit
weekend verwacht. Bestuur en medewerkers = 13u, deuren open = 13u30, inzwemmen = 14u00 start
van de wedstrijd = 14u45.
06.Binnengekomen berichten:
Uitnodiging “voorlichtingsvergadering herstructurering VZF” 07/12/2019 14u30: Agnes en Fons
zullen PRANT vertegenwoordigen.
07. Nieuw besproken punten:
Agnes bestelt extra medailles voor Sinterklaas-zwem-feest.
Jan zorgt voor mandarijnen en de geluidsinstallatie.
Fons stelt het draaiboek op alsook de medewerkers- en taken -lijst.
08. Rondvraag
Fons: geschenk te regelen voor het huwelijk van Etienne’s zoon.
Etienne; geeft details van de nieuwe samenstelling van de Sportcommissie Zwemmen na het ontslag
van Ronny Buggenhout. Ria Van Den Broeck wordt de nieuwe voorzitter.
Leo: vraagt Benny of hij, na de eerste vergadering meegemaakt te hebben, nog wenst gecoöpteerd te
worden waarop Benny volmondig ja zegt. Welkom Benny!

09. To do
Agnes + Fons: geschenkjes voor het Sinterklaas-zwem-feest kiezen, kopen, samenstellen.
Fons: vrijwilligerslijst en toegewezen taken voor het Sinterklaasfeest vervolledigen en rondsturen
Allen: voorstel formuleren hoe we in de toekomst omgaan met vieringen en attenties voor mensen
die afscheid nemen na jaren dienst in onze zwemwereld.
Benny: geschikte restaurant vinden in (de buurt van) Turnhout voor de eerste vergadering op
zaterdag 11/01/2020, uitsluitend bestuursleden en eventuele partners worden uitgenodigd: géén
buitenstaanders.
Volgende vergaderingen:
Zaterdag 11 Januari 2020: eerste vergadering en etentje
Donderdagen 06/02, 05/03, 09/04, 07/05, 04/06, 02/07
Datum van onze algemene vergadering: te bepalen in functie van A.V. van de VZF.

