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Onderwerp
Vaststelling agenda
Iedereen stemt in met de voorgestelde agendapunten.
Vaststellen verslag vorig overleggen
Geen opmerkingen. Met dank aan Lonny Hendriks voor de
verslagleggingen.
Competitie voorjaar 2013
Besloten wordt om de competitie over 6 wedstrijden te organiseren en
wel 3x in een 25 meter bad en 3x in een 50 meter bad.
De volgende data worden voorgesteld:
1. Zondag 27 januari 2013 te Spijkenisse (25m)
2. Zondag 24 maart 2013 te Alkmaar (50m)
3. Zondag 26 of 19 mei 2013 (50m)
Met deze indeling is er een mooie aanloop naar het NK in juni 2013.
Wedstrijd 1 is inmiddels vast gelegd.

Actie

Voor het najaar zijn de beoogde data ook al bekend:
4. Zondag 6 oktober 2013 Aalsmeer of Wijchen (25m)
5. Zondag 10 of 17 november Utrecht (50m)
6. Zondag 15 december Oss (25m)
(uiteraard onder voorbehoud van beschikbaarheid zwembaden)

DK

Dick Kuin maakt een nieuwe opzet voor deze indeling en dit wordt ter
commentaar verspreid (is inmiddels gebeurd).
Waarschijnlijk is het nieuwe bad in Utrecht pas in het najaar beschikbaar
voor het vinzwemmen.
Competitiekampioen en Nederlandse Records
Met de uitslagen van de achtste wedstrijd is de definitieve ranglijst 2012
gereed. Alle relevante stukken staan op www.vinzwemmen.nl.
Besloten is om voor plaats 1, 2 en 3 dames en heren een beker uit te
reiken. Deze zijn inmiddels besteld.
De recordlijst moet nog bijgewerkt worden, waarna ook de nieuwe
referentietabel voor 2013 kan worden gemaakt.
e
Tijdens de 1 wedstrijd in 2013 worden zowel de certificaten als de
competitiebekers uitgereikt.
Vervolg pilot trainer onderwatersport
Op 15 januari 2013 is er een bijeenkomst voor (beoogde)
vinzwemtrainers. Riana Wassing legt dan uit wat de pilot beoogd en hoe
de stand van zaken is. Dick Kuin, Gerard Veuring, Luc Ambrosius, Marc
Wijshake zullen aanwezig zijn. Mogelijk dat Diederick Scherpenseel en
Frank Schijf nog aansluiten. Doel is om gezamenlijk te bepalen hoe
verder te gaan.
MonoVinzz heeft zich afgemeld, Oceanus heeft nog niet gereageerd.
Afscheid Hans Bakkenes
Namens de commissie willen we Hans een bedankje aanbieden voor
zijn inzet voor het vinzwemmen. Mogelijk kunnen we dit tijdens het NK
doen?
NK 2013
Besloten wordt om geen apart bad te huren om zo de 25 meter
afstanden voor de cat E te zwemmen. Dit is logistiek lastig en past qua
tijd waarschijnlijk ook niet. Ook de mogelijkheid dat Hans Bakkenes er
misschien niet bij kan zijn is een aandachtspunt voor de elektronische
tijdwaarneming.
Dick Kuin zal de directeur NK hierover informeren.
Verder besluiten we het programma niet te wijzigen tov 2012, zodat cat.
D zich dus niet kan inschrijven voor de 1500MV noch de 800MV. Ook
zullen we de 1500 MV beperken tot 1 serie heren en 1 serie dames ivm
de benodigde tijd. Inschrijving is dus eerst NL deelnemers en daarna de
buitenlanders (op snelheid).
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Kosten vinzwemmen
Aan de hand van een spreadsheet en de opgave vanuit het
bondsbureau worden de begrote en gemaakte kosten van het
vinzwemmen beschouwd. We blijven in totaal ruim binnen de begroting,
met het NK als grote winstpost.
Het totale overzicht is met wat vragen teruggestuurd naar het
bondsbureau.
Vanaf 1 januari 2013 willen we de juryleden een onkostenvergoeding
aanbieden van 15 euro per wedstrijd. Besloten is dat de generieke
juryrollen (voorzitter kamprechter, kamprechter, tijdwaarnemers en
starter) een declaratie kunnen indienen en dat alle rollen waar de
vereniging in principe zelf invulling aan dient te geven (secretariaat,
briefloper, speaker, keerpuntcommissaris) geen declaratiemogelijkheid
kent. Als een vereniging één van deze rollen niet kan invullen dan kan
een beroep gedaan worden op een andere vereniging, waarbij de
organiserende vereniging dan de onkostenvergoeding betaalt.
Peter Blanker maakt een declaratieformulier.
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Via Lonny Hendriks zal gekeken worden welke laptop en printer geschikt
is om aan te schaffen voor het vinzwemmen. Deze zal in principe steeds
doorgegeven worden aan de volgende organiserende vereniging.
Rondvraag / overigen
Inge Scherpenseel stuurt de Vinzwemverenigingen een mail met de
besluiten en afspraken.
Voor deelname aan buitenlandse wedstrijden zal ook in 2013 een CMAS
licentie aangevraagd moeten worden.
De maillijst met juryleden zal opgeschoond worden.
Datum volgende vergadering
Dinsdag 26 februari 2013 commissievergadering, 19u30-22u00
Veenendaal
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