Koninklijke Belgische Zwembond - Propagandacommissie
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op zaterdag 12 april 2003 – Eurovolleycenter
Vilvoorde
REF: PC/03.01/WG

GOEDGEKEURD

Aanwezig: Mevr. R. SERNEELS, Voorzitter;
Dhr. W. GEORGES, Secretaris-manager;
Dhr. M. GOOSSENS (Limburg) - J. MEESSEN (Luik/Namen) – F. DE BRUYNE
(Oost- en West-Vlaanderen) - A. VAN DIJCK (Vlaams-Brabant) – A. TORFS
(Antwerpen).
Verontschuldigd : J.-M. BARBIER (Luxemburg) – A. VANDERZYPEN (Waals-Brabant/Brussel) - M.
LOUWAGIE (C.C.) – W. FRAIPONT (C.C.).
Afwezig: G. SCORY (Henegouwen)
1. Proces-verbaal
Het proces-verbaal van de vergadering van 25.02.2002 wordt gelezen en goedgekeurd.
Een aantal leden van de PROPCOM vragen aan W. GEORGES om de betaling van de verplaatsingsonkosten
met betrekking tot deze vergadering te controleren.
2. Omzet en verkoop 2002
De omzet- en verkoopcijfers van het jaar 2002 worden besproken (zie bijlage). De verkoopsresultaten van zowel
de brevetten (-17% of -22.000 ex.) als de totale omzet (- 13% of - 4.000) zijn aanzienlijk gedaald. Er is in alle
provincies een daling vast te stellen met uitzondering van de provincie Limburg. Ria SERNEELS feliciteert de
provinciale afgevaardigden voor hun inzet.
3. Evaluatie synchrobrevetten en -boekjes / Limietpunten synchrobrevetten
De PROPCOM heeft kennis genomen van het jaarverslag omtrent de Synchro Awards 2002. Ria SERNEELS
geeft toelichting bij de verkoop van de synchrobrevetten en -boekjes. De omzet van 2002 bedraagt amper 64,24
wegens een zeer geringe belangstelling bij de clubs. Verder zal R. SERNEELS de SC SYNCHRO vragen om de
limietpunten met betrekking tot het behalen van de brevetten te herzien, aangezien deze blijkbaar een te hoge
drempel vormen. R. SERNEELS zal de nieuwe synchroclubs de nodige informatie en documentatie over de
synchro awards overmaken.
4. Bespreking algemene werking Propagandacommissie – Samenstelling Propagandacommissie
4.1. Teneinde meer publiciteit aan de brevetten te schenken, zal het HTML-bestand van de zwembrevetten
verspreid worden via de websites van de liga’s en de provincies, met inbegrip van alle adresgegevens van de
provinciale afgevaardigden (volgens voorbeeld Provincie West-Vlaanderen).
4.2. Een affiche met het volledige zwembrevettengamma zal uitgegeven worden teneinde meer promotie en
publiciteit te genereren naar clubs, scholen, zwembaden en sportdiensten. Meer publiciteit via
zwemevenementen is eveneens wenselijk. Desnoods moeten de clubs gemotiveerd worden door middel van
incentives en / of kortingen.
4.3. Het ontwerp van een boekje of affiche om de behaalde schildjes te verzamelen zal verder bestudeerd worden
door middel van een proefproject van 1 jaar in de Provincie Antwerpen.
4.4. W. GEORGES deelt mee dat hij belast is met het ontwerp van een business plan omtrent de PROPCOM met
als doel een omzetstijging en een efficiënte werking van de provinciale secretariaten te realiseren. Verder is het
misschien noodzakelijk dat de provinciale afgevaardigden meer en meer evolueren naar een actievere rol en zich
bijgevolg ook bezig houden met prospectie en klantenwerving en –binding. Niettemin blijft er een groot verschil
tussen de Franstalige en de Nederlandstalige markt. W. GEORGES verzoekt de provinciale afgevaardigden om
eventuele ideeën en voorstellen in te dienen.
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4.5. Samenstelling PROPCOM
De PROPCOM heeft kennis genomen van het ontslag van zowel J.-M. BARBIER (Luxemburg) als G. SCORY
(Henegouwen). Voor de opvolging van J.-M. BARBIER zal J. MEESSEN met hem contact opnemen met het oog
op de creatie van één groot afzetgebied (Luik / Namen / Luxemburg) onder de verantwoordelijkheid van J.
MEESSEN. Voor de opvolging van G. SCORY zal W. GEORGES aan de voorzitter van de provincie
Henegouwen (J. FINET) verzoeken om een vervanger aan te duiden en om alle achterstallige betalingen
(facturen 2001 en 2002) zo snel mogelijk te vereffenen.
5. Dossier ISB - KBZB
W. GEORGES deelt mee dat de besprekingen met het ISB zijn afgesprongen wegens een tegengestelde visie op
de financiële en commerciële aspecten en belangen.
6. Handleiding zwembrevetten
De Nederlandstalige handboekjes zullen aangepast worden (toevoegen van nieuwe logo’s schildjes en weglaten
van oude logo’s stickers).
Aangaande de Franse vertaling heeft R. SERNEELS nog geen nieuws vernomen van E. DELVAUX die in het
bezit werd gesteld van de volledige Nederlandstalige versie op CD-ROM. E. DELVAUX zal gecontacteerd worden
om de stand van zaken van de vertaling na te gaan.
(zie Pt. 8.1.) Gezien de introductie van een nieuw brevet van 1.000 M zal het handboekje ook op dit gebied
aangepast moeten worden.
7. Briefwisseling
nihil
8. Allerlei
8.1. De PROPCOM is unaniem akkoord met de introductie van een nieuw brevet: 1.000 M. Hierdoor wordt de
nummering en de opeenvolging van de zwembrevetten gewijzigd, hetgeen overal aangepast zal moeten worden:
1.000 M =
Nr. 10
1.500 M =
Nr. 11
Lange Afstand = Nr. 12
Bij de eerstvolgende drukwerken van nieuwe brevetten zal deze verandering reeds doorgevoerd worden. De
provinciale afgevaardigden kunnen reeds hun klanten hierover informeren.
8.2. R. SERNEELS vraagt de publicatie van het gewijzigde FINA-reglement van de Figuren Synchro in de
tijdschriften van de liga’s. Deze wijziging zal ook aangepast moeten worden in het synchroboekje.

De verslaggever,
Wouter GEORGES
Secretaris-manager.
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