KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - PROPAGANDACOMMISSIE
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op zaterdag 24 april 2004 – Eurovolleycenter
Vilvoorde
REF: PC/04.01/WG

VOORLOPIG

Aanwezig:
Mevr. R. SERNEELS, Voorzitter;
Dhr. W. GEORGES, Secretaris-manager;
Dhr. M. GOOSSENS (Limburg) - J. MEESSEN (Luik/Namen/Luxemburg) – F. DE BRUYNE (Oost- en
West-Vlaanderen) - A. VANDERZYPEN (Waals-Brabant / Brussel) – C. SCIEUR (Henegouwen)
Verontschuldigd:
M. LOUWAGIE (C.C.) – A. VAN DIJCK (Vlaams-Brabant) – A. TORFS (Antwerpen)
1. Lezing en goedkeuring PV vergadering 12.04.2003
Het proces-verbaal van de vergadering van 12.04.2003 werd reeds goedgekeurd, gezien er geen
opmerkingen waren binnen de voorziene termijn.
2. Samenstelling commissie
C. SCIEUR vervangt G. SCORY als afgevaardigde in HENEGOUWEN.
J. MEESSEN vervangt J.-M. BARBIER als afgevaardigde in LUXEMBURG.
Voorzitter Propagandacommissie: R. SERNEELS
Ondervoorzitter Propagandacommissie: J. MEESSEN
3. Omzet en verkoop 2003
De omzet- en verkoopcijfers van het jaar 2003 worden besproken. De meerverkoop van brevetten (+ 9
% of +12.000 ex.) en schildjes wordt gecompenseerd door de aanzienlijke minderverkoop van
stickers, waardoor het financiële resultaat nagenoeg hetzelfde blijft. Het brevet van 1.000 M is nog
onvoldoende geïntroduceerd. Ria SERNEELS feliciteert de provinciale afgevaardigden voor hun inzet.
4. Evaluatie verkoop synchrobrevetten en -boekjes / Limietpunten synchrobrevetten
De PROPCOM heeft kennis genomen van het jaarverslag over de Synchro Awards 2003. Ria
SERNEELS geeft toelichting bij de verkoop van de synchrobrevetten en -boekjes. De omzet van 2003
bedraagt 117,74, wat een aanzienlijke verhoging is ten opzichte van 2002.
Conclusie jaarverslag:
Hoofdzakelijk nadruk op recreatieve brevetten in de toekomst.
Verder overleg met SC Synchro aangaande aanbod van synchrobrevetten.
5. Werking en strategieën Propagandacommissie / Enquête klanten
5.1. Informatieverzameling en –verwerking via de klantenlijsten van de provinciale afgevaardigden.
Via het Algemeen Secretariaat wordt een beknopte enquête naar deze klanten gelanceerd.
Nieuwe klanten / Prospectie: alle clubs aangesloten bij VZF en FFN, scholen en zwembaden zullen
ook de enquête ontvangen om een beter inzicht te verkrijgen in de wensen en de behoeften alsook in
de huidige verdeling van de zwembrevetten in België. Communautair onevenwicht: Vlaanderen kampt
met zware concurrentie van ISB, terwijl er in het Franstalig deel haast een monopoliepositie is.
W. GEORGES heeft hieromtrent in het kader van de Belgische Olympische Academie een kleine
verhandeling geschreven die aan de provinciale afgevaardigden wordt overgemaakt.
De leden van de Propagandacommissie zijn door bondsvoorzitter M. LOUWAGIE uitgenodigd voor
een meeting en een buffet op dinsdag 25 mei 2004 te Gent.
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6. Handleiding zwembrevetten / Propagandamateriaal
Handleiding zwembrevetten moet aangepast worden, zowel Franse als Nederlandse versie
(nummering brevetten, schrappen figuren stickers). De handleiding kan daarna als PDF - bestand via
email doorgestuurd worden.
Website KBZB in constructie: een speciale pagina zal besteed worden aan de Propagandacommissie
met voorstelling van alle brevetten en schildjes. Er zullen rechtstreekse links zijn zowel naar de sites
van VZF en LFBN als naar de Provinciale Secretariaten en / of websites waar de brevetten besteld
moeten worden.
Een promotieaffiche (formaat A3) zal zo snel mogelijk aan de provinciale afgevaardigden ter
beschikking gesteld worden om te versturen naar de bestaande alsook de potentiële klanten.
7. Briefwisseling
7.1. A. VANDERZYPEN: inwisseling schildjes synchro en stickers. De synchroschildjes zullen bezorgd
worden aan R. SERNEELS. De niet-verkochte stickers kunnen omgeruild worden voor schildjes, maar
eerst moet een navraag gedaan worden bij de klanten naar de behoefte inzake stickers.
7.2. F. DE BRUYNE: de nummering van de Nederlandstalige brevetten 1.000 / 1.500 / L.A. moet zo
snel mogelijk aangepast worden bij de volgende drukwerken.
8. Allerlei
8.1. De contactgegevens van de Reddingsfederatie zullen aan de afgevaardigden worden
doorgegeven worden voor het geval ze vragen krijgen over reddingsbrevetten.
8.2. R. SERNEELS stelt voor om de brevetten te presenteren en te promoten op bepaalde
manifestaties en kampioenschappen in de districten. Een gratis verdeling van zwembrevetten is een
goede promotie en incentive naar de deelnemers van de wedstrijden

De verslaggever,
Wouter GEORGES
Secretaris-manager.
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