Verslag
VZF PRANT -Vergadering 05 September 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, Leo Dom
AFWEZIG: nihil
VERONTSCHULDIGD: Etienne Desfossés en uitgenodigde Mathias Vervloet
03. GOEDKEURING VERSLAG van vorige vergadering:
Het verslag van vorige vergadering (04 Juli 2019) wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
04. Financiën
We hoeven ons géén zorgen te maken over de terugbetaling welke ZN dient uit te voeren.
De rekening van/voor de propagandacommissie zal door Miel en Fons op het kantoor van Argenta
opgezegd worden, Agnes gebruikt enkel de hoofdrekening om binnenkomende bedragen te (laten)
storten.
05. Sportsecretariaat:
Niets speciaals te vermelden.
06.Binnengekomen berichten:
-Op onze brieven aan Jozef Hufkens en Ronny van Buggenhout zijn géén officiële reacties gekomen.
-Op de aanvraag van een Nederlandse zwemclub of ze kon deelnemen aan de PK’s heeft onze
voorzitter reeds geantwoord dat dit jammer genoeg niet mogelijk is.
-Er is kennis genomen van de officiële ontbinding van E.S.T. .
07. Nieuw besproken punten:
-Jan heeft de geluidsinstallatie aangekocht en gaf een demonstratie: werkt uitstekend met twee
draadloze micro’s!
-Fons zal de outfits voor de bestuursleden bestellen en vragen om ze nog voor de PK’s te leveren.

-Fons is volop bezig om de nodige vrijwilligers op te roepen en alle taken toe te bedelen voor de
verschillende dagdelen van de PK’s. Hij zal ook ZN op hun engagement om 6 vrijwilligers af te
vaardigen wijzen. Fons gaat er van uit dat Etienne de contacten en de bestellingen met de brouwer
voor zijn rekening zal nemen. Vrijwilligers zullen drankkaarten krijgen: 5 € voor halve dag en 10 €
voor hele dag.
-De uitreiking van de Lange Wapper is gepland op een korte viering met receptie op 26/10/2019
tijdens de middagpauze van het PK: aanvang 13u00 en einde 13u30. Er zijn actueel 14 laureaten
voorzien. Agnes zal de verdienstelijken uitnodigen en hen vragen om hun geplande aanwezigheid te
bevestigen en aan te geven met hoeveel personen (familie en eventueel trainer) zij zullen komen.
-Agnes zorgt dat er voldoende Lange Wapper beeldjes voor handen zullen zijn
-Agnes gaf aan dat ZS WST HOZT VWZ ZVL AZV en ZIK voorlopig al aangaven dat ze interesse betonen
om deel te nemen aan het (eventuele) Sinterklaas-zwem-feest. (zie ook to do).
-Wij gaan graag in op het voorstel van Ludo Adams om de Ziftingen Dauven door KST te laten
organiseren. Wij leveren de medailles, Jan verzorgd programma en het bestuur is beschikbaar voor
eventuele vrijwilligerstaken.
-Opleiding TAK: niet van toepassing voor het bestuur.
08. Rondvraag
Nihil
09. To do
Allen: voorstel formuleren hoe we in de toekomst omgaan met vieringen en attenties voor mensen
die afscheid nemen na jaren dienst in onze zwemwereld.
Agnes: Sinterklaas – wedstrijd => inventaris opmaken van “definitieve” deelname van clubs en
raming van het aantal zwemmers vóór 01/10/2019 zodat we op vergadering van 10/10/2019 kunnen
beslissen of we de wedstrijd organiseren.
Agnes: verslagen van alle vergaderingen 2019 naar VZF doorsturen
Volgende vergaderingen:
Donderdagen 10 Oktober 2019 en21 November 2019, telkens om 20u00 in het cafetaria zwembad
Groenenhoek te Berchem.

