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GOEDGEKEURD

Aanwezig:
W. GEORGES, Secretaris-manager;
M. GOOSSENS (Limburg) – A. TORFS (Antwerpen) - J. MEESSEN (Luik/Namen/Luxemburg)
- A. VANDERZYPEN (Waals-Brabant / Brussel) – C. SCIEUR (Henegouwen))
Verontschuldigd:
R. SERNEELS (voorzitter PROPCOM) – M. LOUWAGIE (voorzitter KBZB)
A. VAN DIJCK (Vlaams-Brabant) – F. DE BRUYNE (Oost- en West-Vlaanderen)
1. Omzet en verkoop 2004
De omzet- en verkoopcijfers van het jaar 2004 worden besproken. Daling aantal zwembrevetten, maar
toename verkoop van schildjes. De verkoopresultaten per district worden besproken. Bevredigend
jaarresultaat.
Moeilijkheden met zeer laattijdige betalingen door gemeentebesturen.
Vlaanderen: oneerlijke concurrentie door ISB blijft aanwezig.
Ondervoorzitter J. MEESSEN feliciteert de provinciale afgevaardigden voor hun inzet.
2. Jaarverslag Synchro Awards
Geen rapport beschikbaar gezien afwezigheid R. Serneels.
3. Werking Propagandacommissie / Handleiding zwembrevetten
-

-

verzending bestellingen: meer automatismen met Taxipost. Afgevaardigden mogen uiteraard zelf
bestellingen komen afhalen op het Algemeen Secretariaat. Het is misschien aangewezen dat elk
district in het begin van het jaar een stock brevetten en schildjes bestelt gebaseerd op de
verkoopcijfers van het voorgaande jaar.
Voor Brussel / Waals Brabant zal er per trimester een afrekening van de voorraad schildjes
gebeuren, waarna het aantal verkochte schildjes gefactureerd worden. De schildjes worden dan
niet meer gefactureerd na de bestelling.

4. Handleiding zwembrevetten / Propagandamateriaal
W. GEORGES geeft toelichting omtrent het propagandamateriaal dat aangewend zal worden op de
verkoop op te trekken en om de bekendheid van de KBZB-zwembrevetten te verhogen.
-

A3-affiche met presentatie zwembrevetten en contactgegevens Propagandacommissie: wordt
verspreid aan de provinciale afgevaardigden en aan de zwemclubs.
Handleiding zwembrevetten en affiche zijn ook beschikbaar via de KBZB website.
Promotiemailing zwemsport, jeugdzwemmen en zwembrevetten: dit project zit in de laatste fase.
Een promotiefolder wordt na de paasvakantie verstuurd naar 10.000 adressen (scholen,
zwembaden, overheid, enz…). Ook dit promotiemateriaal zal binnenkort beschikbaar zijn op de
website.

5. Briefwisseling
nihil
6. Allerlei
nihil
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-manager.
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