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llOü1iZITT.i>ll: lJecock ~·e rnand

::>CHA'fB.81v'Aart.J)&li: v.ander ~yken .ios
~ecretaris , train.er : Vanhoucke ~are
'l eran twoorueli jke competitie , trainster: lJe Baets 111iranda
verantwoordelijke competitie : 1Jehaese ..ndré
l/erantwool!!delijke competitie : tJerdob.bel .l.rene
ruateriaalmeester: vepoorter umer
Public relations : veschodt .iosé
Verantwoordelijke waterpolo : vumoulin ~ugo
Verantwoordelijke wa terp olo : lJe l/lamynck vann.y
•:rrainster en bestuurslid : JJepoorter i.Jarijke
'l'rainers : IJ anhove .!:'eter , üalliau 1\.ris , vecock .ian,1Jepoorter

.t' eter.

2/ Aantal Leden .
uompetitiezwemmer( - sters) :
11aterpolospelers
recreatie zwemmers( - sters)

.L03
;!13
.J..7

j/ Trai ningen•
J.984 werden '(.9 trainingen gegeven , 40 zwellllllers waren
gemiddeld aanwezig pe r training.
Op de 2L geregistreerde waterpolotrainingen , waren er J.5
spelers gemiddeld aanwezig.

.J.n

4/ rieo.strijden.
- ::>februari lteurn.e " b.eker van de Kust" :;>6 deelnemers V. t..V .
- J.9 feoruari uostende "h.amp . d- vlaanderen" 2I. deeln . V. z.v.
- i 7 maart W.iddelkerke "beker ven de kust" i 8 dteln . V. t . V.
- i april uostkamp "beker v.an. de kust" L} dèeln . V. . t . V.
- 8 april Koksijde " beker van de kust" 29 déeln. V. t.. . V.
- 20 april uostkamp "wisselbeker" .L3 deeln . V.t.V .
- ~9 september uostende 11.1.1.amp . 1'/ - Vlaanderen" i.4 dee.l n. V. t. . V.
- 2L oktober uostende "open nationaa l" L6 daeln. V. '!. . V.
- ~8 oktober v.eurne • bekçr van de kust" 42 de.eln. l/. . L, . V.
- J.0 november J:irugge "Jieke:c van de kust" L6 deeln. 1/ . L, . I/ .
- .LI november Veurne zwemmarathon 20 deeln. V. t. . V.
- 20 en ~2 november k l ubkampioenschappen Veurne ?l deeln. l/ . t . v .
- 25 november uostkamp "J:leker van a.e kust" 20 deeln. V. t. . V.
- 15 december ruiddelkerke "beker van de kust" .J.2 deeln. v . L. . V.
l/an L tot j juni werd ::>indy 1Jehaese gese l~te erd ,om deel te
nemen aa.n de u . ~ . I . T . kampioenschappen te uosten de . Zij zwom
daar tweemaal een eerst.e plaats.

5/ A!ldere aktiviteiten.
2 februari al5emE:?ne vergadering ,13 leden waren a anwezig.

- 25 februari voetbalmatch waterpolo- brandweer Veurne ) - 1
- lü maart trekking tombola in he• steuelijk zwembad , ten
vooruE:?le van de compeoioiezwemmers .
- .Ll november zwemmarathon voor Veurnse verelil.igingen.
SI deelnemers , sportak behaalde de overwinning onder de
6 in5eschrevon kmubs.

- lJeelname a _"n de wielerzesdaägse uovr c. r..,,_._, .ene en
lielsmoortel nobert (waterpolo) . L.ij behaalden een verdienstelijke 6e plaats .
- Uitgave van vierma.:illdelijks tijdschrift in april,augustus
en december.

ó/ l!' ees ten.
- 24 maart avondfeest in iiet vormingsinstituut , i 68 deelnemers
deden zich te goed a"1t de breughelmaaltijd.
- !4 april souper waterpolo in het cafetaria van het zwembad.
- lI juni uitstap met de competitiezwellllllers( -ster~) . ~:l!-X~~KX.IUlXKXXJtJL 45 j ongens en meisjes namen deel aan de dropping ,
barbecue en spelletjes op het domein van de hoge blakker
te .Koksijde.
- 20 december ei ndejaarsfeest competitiezwemmers , )2 zwemmers
waren aanwezig voor het eten van pannekoeken en chocolade melk . ·.revens werden aan de deelnemers van de klubkampioenschappen een medaille of trofee uitgereikt . Ieder lid kreeg
een sportzak.
7/ Aanko:f!en.
stencilafdruk machine
óO sportaakken

~

8/

~~xi.lfx

Geplande aktiviteiten i985 .

- 20 januari

.l:Seker van de kust" Il eurne
"
"
Iiieuwpoort
'f februari algemene vergadering om 20 . 00u in het zwembad.
- L7 februari "beker van de kust" uostende
- ~ maart trekking tombol a om 20. 00u stedelijk zwembad.
16 maart J:Seker van de kust widdelkerke
- 23 maart avondfeest in het vormingsinstituut om 20 . oou
- )0 maart J::!rugge "beker van de kust"
- i j april souper waterpolo
- i4 april "beker van de kust" 1'oksijde
- 2L april "wisselbeker t,;arine Verbauwen" uostkamp
& 27 mei uitstap met competitiezwemmers( - sters)
- i l november zwemmarathon voor verenigingen Veurne
- .uecember eindejaarsfeest competi t mezwemmers
__
- uitgave viermaandelijks tijdschrift april , auöUstus , decembe r .
11

- 2 f ebruari

De secreoaris,
Marc Vanhoucke

17 ~pril KoKsijde ".oe::Cer van dt Kus;;" 23 deelnemers V. z. ·;·.
24 april Ooatkamp
18 deelnea:ers V. Z. 'J .
7 mei Brugi.,e ".i>eker van de Kust " 14 de~lnemers V. Z. V.
29 mei Oostende "open bekerwedstri jd" 1? de lnemers V. Z. V.
91 26 juni Nieuwpoort " ludiek zwemfeest" 24 deelnemers V. Z. V.
10/16 oktober Veurne "J:leker van de Kust " JJ de lnemers v.z.v.
11/ JO okyober Oostende "lnter.ationale wedstrijd" 13 deelr•• V. Z. V.
12/ 12 !'!oveltber Bru&:,e "3eker van de Ïl.ust" 14 deelnemers V. Z. V.
13/20 november Oostka.J:lp "Beker van de Kust " 12 deelne::cers V. Z. V.
14/ 17 december kid elkerke "Beker van de Kust " 24 deeln . V. Z. V.
1?/ 15 en 17 novembe r • Klubko.mpioenschappen" b4 deelnemers v. z.v.
1 6/ Zwemmarathon op 11 november voor alle VcJrnse sportvereni6in6en . Zes ~lubs namen deel , wat &oed was voor 105 deelnemers .
De Wielertoeristen wonnen met 10) km 650m met )2 deeln .
5/
6/
7/
8/

5/

ê~§grg_~~!fYf!gf~~~ ·

Alt>emene veri:,adering 1J januari 16 leden wuren aar_wezi~ .
- Deelname aan de fietsmaruthon 28 augustus.
- Wandelzoektocht 18 december 24 deelnemers .
- Met waterpolo na&r interr.ationale waterpolowedstrijd i;e

Oostende op 1C november (nelëie- Techoslowakije)
-

var_ toi::!)ola ten voordele van de V. Z. V. :'rekkins
10 ma.art 19b4 in het cafetaria .
- Ui ygave van een viermao.ndelijks tijdschrift . April - au.;ustus
en detember ·
- Opm~;,en van een versla0 voor het schepenkollege . ~et sugLesties
ter bevoràerin6 van de zwemsport en sug estiea voor kostenen energiebes :&ring ir. r.et zwembad . 10 oktober 196).
:nr~cr.ting

E~~§!g!!:..

- Privaat avondf e at 12 maart 1983 in het vorm1nós 1nstituuti
175 de"lnemers deden zich t L 6 oed acn de vlaamse hutsepot .
- Watcrpolo1eest 26 maart in ·iet cafetaria,40 derlnemers .
- ~~tstap 2e Pinksi;eren 23 ~ei . ~7 competitiez;e1W11ers en bee
stuursleden namen deel aa~ è.e i:i.E:Xx:ziu.j"mx>i.x f iet szoektecht
en barbecue in het buitenverb.iiJf van Hubrecht te ?ertem.
- Eindejaarsfeest voor competitiezwemmers 8 ' ecember 19oJ .
81 compe ti tiezwemmers wat ren ae.nwez..1.g vvor het eten van
panne koeken en chocoladen;e.1.k . ... eve.us werdf!n au., de cteelr.en.ers v·
è.e kluvkampioer•sc~apfen een medaille ui t,;edeeld en ieder lid or.tving eeL bacfr.e.r.doe' .

!~!!ls2E~!!·

- Wate r polocaps
- Swaet - s hirts
- Ba dhanddoeken

22 stuks
68 s tuks
100 s t uks

VOORZI ENE AKTI VI TEI TEN 1984 .

-

2 fe br ua r i om 20 . 00u a lgemene vergader i ng in het cafct5ria .
5 febr uari "Beker van de Kus t " te Ve ur ne
19 f e bruar i "Beker van de Kust" Oos t ende
10 maart t r ekki ng tombola ca fe tar ia
17 maart ".üeke r van de Kust" Mi ddelker ke
24 maa rt ja~-. rli .ks avondfef, st in h et vormingsinsti t uut
breug elmaalti j d pri j s 200 Fr
8 april "Beke r van de Kus t " Ko ksi jde
14 april souper waterpolo i
11 j uni uitstap met de competiiltie zwemmers.
Herfs tcompe titie "Beker van de Kus t" datums nog te bepalen .
Open zwe.uwedst r ij d te Veurne datum noi; te : e pa len
11 november zwemmarathon voor Ve urn s e opor tveren igi ngen .
I nric hten van T-dansant t en voorci.el e van V.-Z. V. ????
Eindejaarsf ees t voor competitiezwemmers.
Tombola me t s teunkaarten december 1984.
Uitga ve van tij dschrift in april , augus t u s en december 1984 .

De Secr e t a ris .
Mar c Vanhoucke

