Besprekingsverslag nr. 20130528

Datum bespreking

: 28 mei 2013 van 19:30u tot 21.45u

Datum verslag

: 31 mei 2013

Locatie

: NOB gebouw, Landjuweel 62 te Veenendaal.

Aanwezig

: mevrouw Inge van Scherpenseel (IS)
de heer Dick Kuin (DK)
mevrouw Karin Neehus (KN)
mevrouw Lonny Hendriks (LH)
deels, per telefoon, de heer Peter Blanker (PB)

Onderwerpen

: hoofdzakelijk NK 2013

Opsteller

: mevrouw Lonny Hendriks

Kopie verslag

: alle aanwezigen
de heer Peter Blanker (PB)
de heer Michel van Langeraad (Oceanus)
mevrouw Elma Glas-Corbijn (Monovinzz)
website www.vinzwemmen.nl

Ingekomen stukken

: 1e concept draaiboek NK Vinzwemmen, door PB.;
input t.b.v. ALV NOB op 15 juni 2013, door PB.
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Punt Onderwerp
1
Notulist
LH is aan de beurt om te notuleren.

Actie
LH
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Vaststellen agenda
Iedereen stemt in met de voorgestelde agendapunten.
In de rondvraag worden nog enkele zaken toegevoegd.
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Vaststellen verslag vergadering van 9 april jl.
Het verslag wordt zonder wijzigingen akkoord bevonden en is inmiddels op
de website www.vinzwemmen.nl geplaatst.
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Open NK 2013
• Datum volgende NK: 21 en 22 juni 2014.
• NOB-lidmaatschap nieuwe vereniging Vinzwemmen Utrecht.
Monique de Vries is ermee bezig. De vereniging heeft zich aangemeld MdeV/
en de procedure loopt. Nieuwe leden aanmelden gaat vlot, maar valt niet DK
mee bij zwemmers, die al eerder lid waren. Tip van IS: via Marieke
Wiendels van de NOB. Haast is geboden i.v.m. lidmaatschap t.t.v. NK!
• Logo poloshirts en bestellen van de shirts. PB levert logo aan bij KN.
PB
KN zal contact opnemen met Kiki Hendriks voor een geschikte
KN
leverancier.
• Vrijwilligers: er zijn nog wat open plekken. KN wil liefst op beide dagen
dezelfde starter en kiest daarom voor Gerard V. Roland K. kan maar één
dag en wordt daarom tijdwaarnemer. DK wordt toegevoegd als
KN
tijdwaarnemer op zondag. Enkele vrijwilligers van vorig jaar kunnen dit
jaar niet. KN vraagt nog enkele mensen na. Jan v.d. V. wordt gevraagd of
er een tweede persoon nodig is voor de elektronische tijdwaarneming.
Speaker, EHBO’er en DJ worden nog gezocht. Dennis K. (Monovinzz)
KN
helpt bij het secretariaat. Paul van D. wordt een van de lijnrechters. KN
vraagt ook Lex en Daniëlle U.
• Er zijn op dit moment al 149 aanmeldingen.
LH
• In de aandachtspunten voor de ploegleiders opnemen: zwemmers
moeten zoveel mogelijk op de tribune blijven. Hulp bij de start is niet
toegestaan.
LH
• Het programma van de 50MV en 50AD zal, vergroot, worden
opgehangen bij de voorstart. In de aandachtspunten wordt opgenomen, Milo
dat zwemmers behoren te weten in welke baan ze starten.
Grosz
• Afmelden kan tot woensdag 19 juni, 20u, daarna wordt de laatste versie
van het programma gemaakt. Dit zal worden doorgemaild naar alle
verenigingen.
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Evaluatie NK 2013: datum en locatie.
Datum: dinsdag 2 juli, 19 uur. Locatie moet nog bepaald worden.
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Vervolg competitie 2013
• De NOB-laptop en -printer gaan via Peter Raadschelders naar Peter
Blanker.
• 17 nov. Utrecht is bevestigd. 15 dec. Oss: moet nog bevestigd
worden door het zwembad.
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Demo tijdens Universiade in Rusland
Er werd een vreemde procedure gevolgd door de CMAS en het tijdsbestek
was veel te kort. Iedereen is van mening, dat het goed is, dat de CMAS geen
Nederlanders heeft afgevaardigd. Er was weliswaar weinig tijd, maar bij een
volgende gelegenheid zal er toch geselecteerd moeten worden op prestatie;
volgorde van binnenkomst van reacties is geen geschikt criterium.
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Deutsche Meisterschaften 2013
Er zal worden deelgenomen onder de naam van de NOB, i.v.m. het vormen
van een estafetteteam van heren. Deelnemers: Diego Q. en Fanny Y. van
Orka;
Romy U., Joyce D., Luc A., Alexander L. en Bas V. van Pontos.
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Rondvraag
• LH: we zouden nog spreken over de suggesties, geopperd door Frank
Schijf. Komt op de agenda van de eerste vergadering in september. IS
• LH: ook de opleiding voor juryleden moet nog op de agenda. Wordt
ook de eerste vergadering na de zomervakantie.
IS
• PB: Kan een vinzwemtrainer instructie geven m.b.t. zwemmen met
perslucht? PB is bereid om een module ‘omgaan met PL’ samen te
stellen. Dit vindt iedereen een goed initiatief.
PB
• PB heeft een opzet gemaakt voor een draaiboek voor de NK.
KN gaat al haar documenten en tijdslijn in dropbox zetten, met
toegang voor leden. Vooral de tijdstippen, aantallen, volgorde e.d.
zijn van belang! T.b.v. het NK heeft KN een eigen e-mailadres
aangemaakt. Bij de rubriek contactpersonen zijn alle bekende emailadressen (van verenigingen, vrijwilligers e.d.) opgenomen.
Hiervan is geen aparte lijst aanwezig. De inlogcodes zijn bekend bij
de commissieleden.
PB+KN
Samenwerking wordt op prijs gesteld.
• PB heeft een documentje aangeleverd met informatie t.b.v. de ALV
van de NOB op 15 juni en vraagt om aanvullingen. De aanwezigen
vragen zich af, wat de bedoeling is: krijgt PB spreektijd? Aan PB
wordt gevraagd om tijdens de ALV de nieuwe voorzitter, of anders
PB
het bestuurslid sport, te vragen om het NK te openen.
• KN: de site vinzwemmen.nl wordt gewaardeerd. Ze hoopt, dat ook
andere verenigingen dan Pontos input willen leveren, zodat de site
een landelijker uitstraling krijgt.
• KN vraagt, hoe de puntentelling voor de competitiekampioen werkt .
Ze constateert, dat veel afstanden langzaam zwemmen meer punten
oplevert dan weinig afstanden snel zwemmen. Dit klopt. Het doel van
de competitiekampioen is om zwemmers te stimuleren tot deelname.
Het Inschrijven voor veel afstanden blijkt echter lastig, want het kan
tot gevolg hebben, dat er twee keer vlak achter elkaar gestart moet
worden. Zwemmers zullen dus zorgvuldig moeten kiezen, aan welke
afstanden ze deelnemen! Om de overige zwemmers niet te
benadelen, zullen er geen extra pauzes worden ingelast.
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Datum volgende vergadering
10 september 19.30u, op het NOB-bureau in Veenendaal
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