Besprekingsverslag nr. 20130910

Datum bespreking

: 10 september 2013 van 19:30 tot 21:15

Datum verslag

: 15 september 2013

Locatie

: NOB gebouw, Landjuweel 62 te Veenendaal.

Aanwezig

: mevrouw I. van Scherpenseel (IS)
mevrouw L. Hendriks (LH)
de heer P. Blanker (PB) via Skype

Afwezig

: de heer D. Kuin (DK) (is kort telefonisch mee gesproken)

Onderwerp

: zie agenda en kopjes in verslag

Opsteller

: de heer P. Blanker

Kopie verslag

: alle aanwezigen
De heer D. Kuin
Elma Glas (Monovinzz)
Michel (Oceanus)
Website vinzwemmen.nl (Frank Schijf)
Directeur NK Vinzwemmen (Karin Nijhuis)
NOB Bondsbureau (Riana)

Ingekomen stukken

: Concept-limiettijden 2014
Vraag per e-mail over gebruik demoset tijdens clinic Freediven
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Onderwerp
Notulen, agenda en verslag:

Actie

Peter Blanker maakt dit keer de notulen. Lonny en Inge zijn aanwezig
op het bondsbureau, Peter vergadert mee via Skype. Dick blijkt in de
file te staan en is daardoor niet op tijd aanwezig. Gedurende de
vergadering is er telefonisch contact.

PB

De agenda wordt vastgesteld. De notulen van 28 mei 2013 worden
vastgesteld.
Competitie:
Helaas is Oss niet beschikbaar op 15 december. Utrecht is geboekt op
17 november 2013. Besloten wordt het competitieschema te
handhaven, met alleen verplaatsing van de locatie Oss naar Wijchen.
Lonny heeft alvast gekeken naar mogelijke competitiedata begin 2014.
Besloten wordt om het programma gelijk te houden aan dat van dit
jaar. Dus 6 wedstrijden met 2x 50m bad in de aanloop naar het NK en
dezelfde verdeling van afstanden per wedstrijd.
Het schema voor de komende wedstrijden wordt zo:
6 oktober 2013, 25 m bad, Aalsmeer
- 17 november 2013, 50 m bad, Utrecht
- 15 december 2013, 25 m bad, Wijchen
- 26 januari 2014,
25 m bad
- 16 maart 2014,
50 m bad
- 18 mei 2014,
50 m bad
- 21&22 juni 2014, 50 m bad, Eindhoven

5

Actie voor allen om na te gaan of de baden beschikbaar zijn op de
genoemde data in 2014.
Fransen en NK
Naar aanleiding van het wangedrag van de Franse nationale ploeg op
het NK 2013 is er een brief gestuurd met de boodschap dat ze in
principe niet meer welkom zijn. Er is vrij snel een verontschuldiging
gekomen en de belofte dat men dit onderzoekt. Men vraagt wel of we
ook namen kunnen opgeven van de betrokkenen.
Na enige discussie besluiten we dat we eigenlijk geen namen weten,
behalve de trainer/coach Frederic Castel. Het geschreven protest zou
nog opgezocht en nagestuurd kunnen worden met de kanttekening dat
de formele wijze van protesteren niet is gevolgd en dat de Fransen ook
geen logboeken of keuringsbewijzen hebben getoond.
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Het NK is op 2 juli geëvalueerd. Er is een lijst met opmerkingen
doorgenomen, die bij de voorbereidingen van het volgende NK
geraadpleegd zal worden.
PR

ALLEN

PB
Directeur NK

Helaas is er geen stukje over het NK in de Onderwatersport
verschenen. We blijven het proberen. De pilot onderwatersporttrainer
zal zich waarschijnlijk wel goed lenen voor een stuk kopij vanuit het
bondsbureau.
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Reünie

Actie
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Frank Schijf wil een vinzwemwedstrijd organiseren voor oudvinzwemmers en vinzwemmers van 18 jaar en ouder.
Frank Schijf
Datum is 22 februari 2014. We ondersteunen dit initiatief graag in de
vorm van leveren van jury en secretariaat. Organisatie ligt bij Frank. We
zijn erg benieuwd naar de verdere invulling!
Officials (opleiding)
We zouden graag het bestand van juryleden willen uitbreiden, maar
daartoe zijn wel kandidaten nodig. Afgesproken is om vooral “training
on the job” te doen. Lonny geeft aan te willen stoppen en mede daarom
zal Monique VZK zijn tijdens de komende wedstrijd in Aalsmeer. Lonny
zal Annette de Groot begeleiden als Kamprechter. Peter informeert de
PB
betrokkenen.
Tijdens de wedstrijd in Breda is het secretariaat door Gerben Tornij
bemensd. Als hij er ook in Aalsmeer bij is zullen we hem vragen om dat
ook daar samen met Inge te doen.
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Lonny zal een aantal aandachtspunten formuleren die tijdens het
juryoverleg extra aandacht kunnen krijgen. Denk aan techniek, hoe
diskwalificeren etc.
Limiettijden

LH
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Met dank aan Lonny zijn de limiettijden 2014 opgesteld en deze worden LH
door de vergadering vastgesteld. Zij stuurt ze naar Frank om op de
website te plaatsen.
Beleidsplan 2014
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Peter geeft aan dat we niet echt grote uitgaven verwachten. Het
jaarbudget is rond de 8000 euro en als we gemotiveerd extra of andere
uitgaven willen doen, is de verwachting dat dat goed bespreekbaar is
met het bondsbureau.
Rondvraag
Er is een vraag binnengekomen of de demoset van de NOB gebruikt
mag worden tijdens een clinic freediven. Ons antwoord is dat dat alleen
kan als er ook een meerwaarde is voor het vinzwemmen, dus bv in
PB
combinatie met een vindemo. Peter antwoordt in die strekking.
Peter geeft aan betrokken te zijn bij een NOB actie om invulling te
geven aan de mogelijk nieuwe eisen vanuit de zwembadwet in 2014.
Pontos heeft ook al wat met dit thema gedaan.
Het is ons onbekend of Karin de definitieve uitslagen van het NK 2013
heeft rondgestuurd.

Directeur NK

Begin 2014 zal Vinzwemmen Utrecht nog geen Utrecht Cup
organiseren. De wens en de wil zijn er wel, maar de prioriteit ligt bij het
stabiel krijgen van de (zwembad)randvoorwaarden van de vereniging.
Er is contact geweest met Nautilus Veghel. Nick Raaijmakers wil graag
een nieuwe vinzwemvereniging opstarten. Dat juichen we natuurlijk toe
en ondersteunen we graag. Een koppeling wordt gelegd met de pilot
vinzwemtrainer.
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Onderwerp
Op de volgende uitnodiging zal Inge standaard onze GSM-nummers
vermelden, met de afspraak dat we elkaar telefonisch informeren over
verhindering.

Actie

Dick Kuin zou graag werktekeningen ontvangen van de kist die Orka
heeft getimmerd voor de opslag van de monovinnen.
Datum volgend overleg
19 november 2013, bondsbureau

VOLGENDE BESPREKING: 19 november 2013 19:30 – 22:00.
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