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Onderwerp
Inleiding
Op 2 december 2014 is er een overleg geweest van de commissieleden, aangevuld
met de directeur NK (Karin Neehus). Het verslag is wat verlaat, maar alle actiepunten
zijn inmiddels uitgevoerd.
Vaststellen notulist
PB stelt een verslag op.
Competitie 2015 en puntentelling
De commissie heeft een enquête uitgestuurd via www.vinzwemmen.nl, waarop slechts
drie schriftelijke reacties zijn gekomen. In de wandelgangen verneemt men dat de
zwemmers redelijk tevreden zijn en er weinig alternatieven voorhanden zijn.
De commissie besluit dan ook de opzet gelijk te houden aan 2014.
Er zijn wel wat veranderingen in de puntentelling en het klassement, mede naar
aanleiding van een e-mail van Wouter van Diepen. Er zullen in drie leeftijdsklassen
(E/DCB/AMV) certificaten worden uitgereikt ipv bekers. Reden hiervoor is minder
kosten en meer gelijkheid in afstanden per klasse.
PB zal een stukje aanleveren tbv de website.
Reglement
Alle juryleden en ploegleiders hebben het vernieuwde reglement ontvangen. Er zijn
geen bezwaren geuit en daarmee wordt per 1/1/2015 het vernieuwde reglement van
kracht. Deze is uiteraard via de website www.vinzwemmen.nl te vinden.
Inge informeert alle verenigingen.
Opleidingen
Dick zal op een opleiding voor nieuwe officials verzorgen op 11 februari en een
opfrisavond op 8 april. Beiden bij het Bondsbureau en bij voldoende belangstelling.
Noot: inmiddels blijkt er te weinig belangstelling voor 11 feb., 8 april gaat wel door.
Rondvraag / mededelingen
De huidige medailles voor het NK zijn niet meer leverbaar. Ook willen we naar een
ander soort medaille, die herbruikbaar is. Karin en Peter vragen offertes op.
De begroting 2015 is door de NOB goedgekeurd.
Vinzwemmen Utrecht wil de traditie van de Utrecht Cup weer oppakken en denkt aan 9
en 10 januari 2016.
Datum volgende vergadering
Nog niet vastgesteld.
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