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Punt Onderwerp Actie
1 Opening.

Inge opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2 Notulen vorig overleg / openstaande acties.

 - Bij punt 4,  voorstel programma van Lonny, stond 2 keer hetzelfde 
wedstrijdprogramma, dit is ondertussen aangepast.
 - Pilot onderwatersport. Dit is een lopende actie.
 - Met betrekking tot “Kinderen op foto’s op internet” zijn geen 
reacties/bezwaren ontvangen, Inge zal de kwestie bij Pontos nog een 
keer aan de orde stellen.

3 NK. ( bespreking met Karin Neehus).
 - De voorbereidingen voor het NK zijn gestart.
 - Vanuit de commissie is eventueel ondersteuning beschikbaar door 
Lonny en Peter.
 - Aan de uitnodiging wordt een verklaring  “antidoping” toegevoegd.
 - De uitnodigingen worden begin mei verzonden.
 - Vrijwilligers zijn aangeschreven.
 - Voor de voorstart bij m.n. 50 meterprogramma’s is een “zware” 
vrijwilliger nodig.
 - Er wordt gevraagd om meer ouder(vrijwilliger) inzet.
 - Beschikbaarheid onderwatercamera’s. Wel duur, maar past binnen 
begroting.
 - Voor de elektronische tijdwaarneming is Jan van der Ven gevraagd.
 - Peter zorgt voor een verloopnippel  t.b.v.  perslucht vulstation.
 - Kleding (poloshirts) t.b.v. jury wordt besteld, e.e.a. voorzien van 
logo.
 - Inzet extra kamprechter is besproken.
 - Tijdens de estafettes zullen geen teams van  verschillende landen 
worden toegelaten. Teams van verschillende verenigingen uit een land 
zijn wel toegestaan.

4 Competitie.
De 2e helft van de competitie 2013 wordt als volgt vastgesteld:
 - 26 mei  Breda  Organisatie door Vinzwemmen Utrecht.
 -   6 okt Aalsmeer Organisatie door Oceanus.
 - 17 nov Utrecht  Organisatie door Vinzwemmen 
Utrecht.
 - 15 dec Oss  Organisatie door OWT Pontos.

Met betrekking tot de indeling tijdens de competitiewedstrijden is het 
volgende afgesproken:
 - Korte afstanden worden zoveel als mogelijk op categorie ingedeeld.
 - Bij lange afstanden zal er op tijd worden ingedeeld.

5 Site Vinzwemmen.nl van Frank schijf.
De mail van Frank Schijf is besproken.
Er is behoefte aan meer informatie.
Ideeën zullen verder worden besproken/uitgewerkt in een overleg later 
dit jaar.
Besloten is dat het initiatief van Frank zal worden ondersteund door 
middel van een blijk van waardering vanuit de commissie.
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6 Internationale wedstrijden.
 - Coupe Mosane (Patrick) is op 28 april, wedstrijd is bedoeld voor 
beginnende zwemmers.
 - DJM in Rostock is een gesloten wedstrijd, geen Nederlandse 
deelname mogelijk.
 - DM is begin juni, inschrijving is half mei.
 - BK in Nijvel  op 21 en 22 september.
 - Nacht van Hasselt op 26/27 oktober, dit is een nachtwedstrijd.

7 Rondvraag
 - Michel : Op 25 mei a.s. een demonstratie in Aalsmeer.  Is er ook 
foldermateriaal beschikbaar?  Is verkrijgbaar via Monovinzz en 
Vinzwemmen Utrecht. 
Zijn er mensen beschikbaar ter ondersteuning? Eventueel Diederick van 
Scherpenseel vragen.
 - Lonny: Opleidingen juryleden ? wordt volgend overleg meegenomen
 - Peter:  Commissiedag op 25 mei a.s. gaat niet door. Andere 
datum ????
   Op 25 juni is de NOB ledenvergadering. Peter gaat hier naar toe…..
   voor de aanschaf van loodlijnen door de verenigingen wordt een 
bijdrage gevraagd van de NOB. N.B. iedere vereniging dient zelf voor 
een set zorg te dragen.
 - Inge: Afmelden voor de wedstrijden levert nog eens discussie op. 
Afgesproken is dat afmelden kosteloos kan tot donderdag 24.00 uur. 
Daarna altijd inschrijfgeld verschuldigd.

8 Volgend overleg 
28 mei a.s. om 19.30 uur te Veenendaal (kantoor NOB).

Besprekingsverslag NOB.
Pagina 3


