Verslag
VZF PRANT -Vergadering 09 Mei 2019
A. WELKOM: Onze voorzitter de Heer Emiel Livens heet iedereen van harte welkom.
B. AANWEZIG: Emiel Livens, Jan Ver Elst, Fons Wouters, Etienne Desfossés, Leo Dom, later
aangekomen = Agnes Torfs
AFWEZIG:
VERONTSCHULDIGD: nihil
Agnes was niet aanwezig bij aanvang van de vergadering en had, in tegenstelling tot gebruikelijk, niet
verwittigd dat ze later zou komen. Emiel vraagt aan Leo om het verslag op te maken.
01.GOEDKEURING VERSLAGEN van vorige vergaderingen:
De verslagen van vorige vergadering (07 Februari 2019, 07 en 09 Maart 2019 en 28 Maart 2019)
werden nog niet doorgestuurd en kunnen dus niet goedgekeurd worden. De voorzitter vraagt dat de
verslagen in de toekomst door Leo worden opgemaakt.
Agnes overhandigt bij haar (late) binnenkomst de afgedrukte verslagen aan alle bestuursleden, Emiel
deelt haar mee dat de verslagen in de toekomst door Leo zullen gemaakt worden. Agnes stuurt nog
de elektronische versie van de laattijdige verslagen door.
De bespreking van de verslagen en de eventuele goedkeuring wordt verdaagd naar de volgende
vergadering.
02. PK Masters 01/06/2019 organisatie
De organisatie van het Provinciaal Kampioenschap voor de Masters wordt besproken.
Bestuur aanwezig in Berchem om 16u30. Emile en Jeanine zullen de bar en de catering
(boterhammen) voor hun rekening nemen. Jan en Linda (Speedo) hebben hun aanwezigheid
bevestigd en kunnen ingezet worden voor verschillende taken. Micro: te overwegen of er een
installatie zou aangekocht worden: Leo zal voorstel formuleren. Fons zorgt voor de flessen wijn voor
de zwemmers. Jan zal tijdig het aantal inschrijvingen doorgeven zodat de hoeveelheden voor wijn,
brood, kop en kaas kunnen afgeleid worden. Etienne gaf door dat hij een draaiboek voorstel heeft
dat voor alle wedstrijden kan toegepast worden, Miel repliceerde dat er eigenlijk al één bestaat maar
dat het niet altijd wordt opgevolgd. Etienne zal zijn blauwdruk doormailen.
03. Provinciale Kampioenschappen 2019

Het voorstel door Jan doorgestuurd wordt besproken.
Er wordt beslist dat de zaterdagen het PK zal plaatsvinden en de B-races op zondag. Het inzwemmen
zal telkens om 08u00 en 13u00 plaatvinden en de wedstrijden zullen starten om 09u00 en 14u00.
De startgelden worden aangepast: voor de PK = 5 euro individueel en 6 euro voor de aflossingen (was
4 & 5), voor de B-races: 4 euro individueel en 6 euro voor de aflossingen (was 3 & 5).
De categorieën worden aangepast naar 11-12/ 13-14/ 15-16 / 17+ (dus 17-18 en 19+ wordt
vervangen door 17+), dit geeft één categorie minder (en dus een financiële en tijdsbesparing).
Voor de B-races blijft ook de categorie 9/10 jarigen.
Bij de lange afstand wedstrijden (800m en 1500m) worden geen tijdslimieten gesteld maar mogen er
maximum 8 zwemmers per leeftijdscategorie ingeschreven worden: dus maximum 4 reeksen (indien
er voor een leeftijdsgroep géén 8 inschrijvingen zijn kan die reeks eventueel aangevuld worden met
zwemmers van aangrenzende leeftijdscategorie).
De receptie zal nog uitsluitend voor de winnaars van de Lange Wapper zijn en niet meer voor de
Provinciale Kampioenen bij het open water (Jozef Hufkens zal hierover per brief ingelicht worden).
We dienen ook te bekijken of de inkomgelden eventueel kunnen verhoogd worden.
04. Evaluatie ziftingen en finale Dauven
Alles verliep prima: zeker te herhalen, perfecte organisatie door Nijlen (van de ziftingen) en de finale
werd rimpelloos georganiseerd door Etienne.
05. Viering Marleen (pk) en wat met Rudi (mail 25/03/2019)
Door omstandigheden is de voorgenomen “viering” van Marleen tijdens de jaarvergadering
“vergeten”.
Niettegenstaande vroegere richtlijnen is er toch nog op individueel initiatief “iets” gedaan voor Rudy
Goor.
We dienen voor de toekomst een voorstel te formuleren hoe we met vieringen en attenties omgaan.
06. Zwemkalenders zie mail Agnes 27/04/2019
De zwemkalenders zullen pas definitief zijn midden Juni 2019 ivm akkoorden te maken met de
gemeentebesturen van gemeenten met nieuwe zwembaden.
Masters ZIK = 25/01 / KST =08/03 / Masters Mozka =05/10? / AZV –voorjaar? / ZIK voorjaar 31/05?
AZV…
BRABO ADSR = 07-08/03; Zaterdag 06/06/2020 = PRANT Masters in zwembad Berchem
AZSC 22/07/2020 = Recordpoging
07. Sportsecretariaat:

De aansluiting van DZA (Exsportise) werd goedgekeurd.
Jan Ver Elst kreeg telefonisch de toezegging dat Nijlen opnieuw de ziftingen zal organiseren in 2020:
datum is geprikt op 20/03/2020.
08. Internationale driekamp (mail 07/05/2019)
Het bestuur is kritisch t.o.v. de voorgestelde formule, wellicht is het aan te bevelen om een
organisatie à la PACO uit te werken.
Alleszins dienen de mensen die de formule voorstellen zelf voor het definitief uitwerken van de
formule en het organiseren van de eerste wedstrijd te zorgen.
Wanneer er een concept wordt uitgewerkt wil de PRANT er zeker aan deelnemen en het zwemfeest
nadien ook, in beurtrol, organiseren.
09. Mogelijke opmerkingen / aanpassingen website
Er werd al heel wat veranderd op de website, maar o.a. de pagina met het bestuur is nog niet up to
date, deze dient herschikt en naar actuele taakverdeling aangepast.
10. Financiën
Fons geeft aan dat we gezien het resultaat van vorig jaar de tering naar de nering zullen dienen te
zetten en zal in een confidentiële nota aanbevelingen doen om dit te realiseren.
11. Etentje
Emiel zal verdere voorstellen doen = of de Magnus (tof door buffet) of de Orangerie (kwaliteit en
gemoedelijkheid).
12. Rondvraag / varia
Nihil
13. To do
Fons: interne confidentiële nota ivm besparingen opmaken
Leo: voorstel geluidsinstallatie en inschrijven Paco vergadering op 04/06 in Herentals (Alfons + Leo)
Leo: voorstel brief aan Jef Hufkens: mededeling over schrappen van de P.K. viering open water
Agnes? : antwoord sturen op mail van 07/05/2019 betreffende Internationale driekamp
Allen: voorstel formuleren hoe we met vieringen en attenties omgaan in de toekomst
Allen: de verslagen van vorige vergaderingen lezen zodat ze 06/06 besproken kunnen worden
Volgende vergadering: 06 Juni 2019 20u00 in het cafetaria zwembad Groenenhoek te Berchem

