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ALGEMENE EN STATUTAIRE VERGADERING 5 FEBRUARI 2015 
 
Aanwezig: Peter Tyriard, Marc Vanhoucke, Jan Bartholomeus, Alain Ghyselbrecht, Irene 
Cerdobbel, Cindy Vlieghe, Pieter Loose, Ann Vandecasserie, Ann Vanlerberghe, Annemie 
Vulsteke. 
 
AGENDA: 
• Toespraak Voorzitter. 
• Goedkeuring verslag van vorige algemene vergadering. 
• Kasverslag van uitgaven en inkomsten 2014. 
• Werkingsverslag 2014. 
• Voorziene activiteiten 2015. 
• Verkiezing raad van bestuur. 

Volgende bestuurders zijn uittredend en herkiesbaar: Ann Vandecasserie, Marc Vanhoucke. 
Uitredend en niet herkiesbaar: 

• Vragen en suggesties. 
 
 
De Voorzitter verwelkomt iedereen. 
 
De vergadering is akkoord met het notulen van de vorige algemene vergadering. 
 
Na voorlezing van het kasverslag verleent de vergadering décharge (kwijting) aan de 
penningmeester wat betreft uitgaven en inkomsten 2014. 

 
De secretaris geeft commentaar over het werkingsverslag 2014 en de voorziene activiteiten 2015. 
 
Verkiezing raad van bestuur. 
• Volgende bestuursleden zijn uittredend en herkiesbaar: Ann Vandecasserie, Marc 

Vanhoucke. 
• Kandidaat bestuurslid: Geen 
• Volgende bestuursleden werden herkozen: Ann Vandecasserie, Marc Vanhoucke. 
• Nieuw bestuurslid: Geen.  
 
Vragen en suggesties. 
Annemie Vulsteke stelt volgende vragen: 
 
Wat is het juiste reglement van de wisselbeker? 

Marc zal het reglement van de wisselbeker bezorgen aan Annemie. 
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WISSELBEKER DER VERGUNNINGHOUDERS  

REGLEMENT  

1. Voor de “wisselbeker” wordt gezwommen door de competitievergunninghouders, met als doelstelling de 
wedstrijdresultaten te verbeteren.   

2. Enkel de competitie vergunninghouders mogen deelnemen aan de “wisselbeker.   

3. De winnaar van de wisselbeker is de zwemmer die het hoogst aantal punten verzamelt  

6 punten : voor het zwemmen van een A-tijd 

6 punten : voor het verbeteren van een persoonlijk record 

3 punten : voor de verbetering van een clubrecord, indien er geen clubrecord bestaat, wordt de eerste maal 
geen punten toegekend. 

2 punten: aanwezigheid op dinsdag-, donderdag- en zaterdagtrainingen. 

In de maanden juli en augustus worden geen punten toegekend.  

4. De periode voor het toekennen van punten loopt van begin september tot eind juni   

5. De wisselbeker blijft één jaar in het bezit van de laureaat en wordt  

 uitgereikt op het eindejaarsfeest van de club   

6. De laureaat die de wisselbeker drie jaar na elkaar wint mag de trofee behouden   

7. De naam van de winnaar en het jaartal worden gegraveerd in een koperen plaatje  

  en wordt aan de wisselbeker bevestigd.   

8. Tussenstanden worden uitgehangen in het zwembad en gepubliceerd in het clubblad   

Het Bestuur VZV     Verantwoordelijke competitie  

Alain Ghyselbrecht  

 
 
Krijgen de A-Zwemmers meer punten voor de wisselbeker? 

Ze krijgen enkel punten voor het zwemmen van een A-tijd. 
 
Bestaan er meer mogelijkheden voor de A-zwemmers om deel te nemen aan A-wedstrijden? 

Daar de A-Zwemmers hun zwemstijl met A-tijd niet kunnen zwemmen op de interclubs, 
vraagt Annemie als het mogelijk is om aan andere wedstrijden deel te nemen. DMI neemt 
regelmatig deel aan wedstrijden met A-zwemmers, aangezien de Veurnse zwemmers 
aangesloten zijn bij COAST kunnen ze uiteraard ook deelnemen aan die wedstrijden. 
Alles dient echter te gebeuren in overleg met de trainer. 

Wijziging statuten. 
Geen. 


