Verslag
VZF PRANT -Vergadering 10 Oktober 2019
01. WELKOM: Onze voorzitter de Heer Emiel Livens heet iedereen van harte welkom.
02. AANWEZIG: Emiel Livens, Agnes Torfs, Jan Ver Elst, Fons Wouters, Etienne Desfossés, Leo Dom
AFWEZIG: nihil
VERONTSCHULDIGD: uitgenodigde Mathias Vervloet
03. GOEDKEURING VERSLAG van vorige vergadering:
Het verslag van vorige vergadering (05 September 2019) wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
04. Financiën
De rekening van/voor de propagandacommissie is door Miel opgezegd.
Fons stuurde een Excel rond van de kasverrichtingen. Miel vraagt om ook een Excel op te maken van
de bankverrichtingen en per activiteit telkens een kosten – baten verslag op te maken.
05. Sportsecretariaat:
Inchrijvingen voor PK’s komen met mondjesmaat binnen, worden pas dit weekend verwacht.

06.Binnengekomen berichten:
Agnes heeft vragen gekregen over de beschikbaarheid van het sportbad tijdens de PK’s en heeft
duidelijk geantwoord dat deze niet beschikbaar zijn.
07. Nieuw besproken punten:
-de voorlopige lijst van vrijwilligers door Fons opgemaakt wordt tegen het licht gehouden, taken en
toegewezen vrijwilligers worden waar nodig aangepast. Fons zal nog voor bepaalde taken vrijwilligers
contacteren.
-catering : opgelet voor bestellingen bakker en beleg!
-aanwezigheid bestuur : telkens om 06u45 en vrijwilligers 07u00.

-foto’s: podia door eigen medewerker, indien Steegmans een aanvraag doet dient hij 250€ standgeld
te betalen.
-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.
-Gezien de interesse die de clubs betoond hebben zullen we het Sinterklaas-zwem-feest ook dit jaar
organiseren.
-Fons heeft de nieuwe outfits bij: worden goedgekeurd en Fons bedankt.
-Ziftingen Dauven 22/03/2020: Ludo Adams gaf aan dat de prijs van het zwemwater in Turnhout
gewoon te duur is om daar de Ziftingen Dauven te organiseren. Als alternatief wordt het Zwembad
van Arendonk aanvaard. Agnes vraagt het water aan KST doet de volledige organisatie. Wij leveren
de medailles, Jan verzorgd programma en het bestuur is beschikbaar voor eventuele taken.
08. Rondvraag
Agnes: vraagt zowel voor zichzelf als voor Mathias, omdat ze beiden ook op donderdagen training
geven, om de vergaderingen pas om 20u30 te laten aanvangen. Dit wordt door de andere
bestuursleden verworpen wegens te laat!
09. To do
Agnes + Fons: geschenkjes voor het Sinterklaas-zwem-feest kiezen, kopen, samenstellen.
Fons : vrijwilligerslijst en toegewezen taken 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.
Volgende vergadering:
Donderdag 21 November 2019, om 20u00 in het cafetaria zwembad Groenenhoek te Berchem.

