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Onderwerp
Vaststellen notulist
IS stelt een verslag op.
Evaluatie NK 2014
- baanindeling: ligt bij voorzitter kamprechter. Dit NK kende de voorzitter niet alle
officials, de meest ervaren officials inzetten op de binnenste banen.
- series samenvoegen: zoals het nu is vasthouden: korte afstanden op categorie, bij
langere afstanden op tijd.
- Heeft de verkooptafel zin? Hier gaan we niet meer in investeren, wat er nog is
verkopen.
- Muziek te hard? Dit probleem blijft elk jaar, te hard, te zacht, muziek niet goed etc. Als
wand tussen bad en springbad dicht is geeft het demping.
- Catering zeer positief, ondanks de uitval. Was nu meer buffetvorm. Wel denken aan
de tijdwaarnemerskamer die zijn vaak nog bezig tijdens de pauze.
- Prijsuitreiking blijft rommelig en een probleem. Idee om alleen nummer 1 uit te reiken
wordt afgewezen. Ideeën zijn welkom.
- Er moeten nieuwe medailles worden gezocht (oude voorraad is op bij leverancier),
meteen kijken naar goedkopere want dit drukt behoorlijk op de begroting.
- Karin vraagt om splitsing van jury en organisatie NK. De commissie vinzwemmen
neemt voortaan de organisatie rond de jury op zich.
- Datum voor 2015 staat vast. De KNZB wilde graag ruilen maar ivm de data van Duitse
wedstrijden blijft deze datum staan.
- Graag statafels achter jury regelen in het bad (5 stuks).
- Samenstelling estafettes verliep rommelig. Als je bent gestopt geldt dat ook voor de
estafette (niet voor de dag erna). Als de pauze is geweest kan je niet meer wijzigen,
dus bij uitval, valt het hele team uit.
- Betalen en de inschrijving gaat weer terug naar kamer naast official. Verantwoording
ligt bij eigen team. Vooraf betalen voor Nederlanders blijft, ook vragen aan
buitenlanders.
- Keuringsdata staan nu in Splash, dus nakijken niet nodig. Wel logboeken inleveren.
- De stikkers voor bv. in de logboeken worden groter en uitgereikt aan de teams, niet
meer in de logboeken geplakt.
- Op- en afbouw was goed geregeld.
- Alle zwemmers tijdens NK (in ieder geval de Nederlandse) samen op de foto: leuk
voor het NOB-blad, website.
- Het inschrijfgeld gaat met 5 euro omhoog miv 2015. Medailles moeten dus
goedkoper.
- Tijdens wedstrijden krijgen alleen officials een vergoeding, tijdens het NK alle
vrijwilligers.
- Bedankje leuk maar niet te duur.
- Wederom is er weer gevraagd om een CMAS wedstrijd te organiseren. Hier komt toch
meer bij kijken, voor 2015 nog niet.
- Handig als we zelf iemand hebben voor de elektronische tijdwaarneming, dan zijn we
minder afhankelijk.
- De tijden van de 4 x 50 MV van 2013 en 2014 worden erkend en opgenomen in NRlijst.
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Afrekening NK 2014:
Karin heeft de rekening opgemaakt. Badhuur is aangepast omdat we minder uren
hebben gehuurd. De vlag is nu aangeschaft en plaats van gehuurd.
Voor de wedstrijden:
Voor de inschrijving van de tijd wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen 25/50
meter bad. De tijd is vanaf het jaar ervoor, dus kan van bijna 2 jaar geleden zijn.
Volgende keer op agenda official cursus:
- reglement (Peter maakt concept)
- perslucht
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Begroting 2015:
Peter heeft opzet gemaakt waarbij we van de NOB hebben vernomen dat er bezuinigd
moet worden.
- Competitiekampioenen uit elkaar trekken, naar categorie. Geen bekers meer uitdelen
maar certificaten.
- Utrecht gaat de 15 meter nog dit jaar aanvragen.
Peter dient de begroting voor 2015 bij de NOB in.
NB: inmiddels is die onverkort goedgekeurd.
Competitie 2015
De tweede helft van 2014 staat vast. Oceanus krijgt hulp bij de elektronische
tijdwaarneming.
Er zijn nog niet veel aanmeldingen voor officials voor de laatste 2 wedstrijden.
De eerste wedstrijd van 2015 is op 1 februari 2015 in Spijkenisse. Daarnaast moeten
we nog data vaststellen voor de 2 x 50 meter baden. Op agenda volgende keer.
Enquête:
Er zijn nog niet veel reacties binnen. Voorlopig laten we de competitie zoals hij is.
Terug laten komen op volgende agenda.
Van de CMAS mag een D nu de 1500 meter zwemmen. De commissie is hier geen
voorstander van en wil deze wijziging niet overnemen. Een zwemmer mag tijdens de
competitie deze afstand op verzoek buiten mededinging zwemmen.
Reglement moet wel worden aangepast:
- snorkels bij bifins
- estafette-indeling (welke categorie bij samengevoegde estafettes)
- 1500 meter
etc.
Concept bespreken volgende keer.
e
De limiettijden zijn vastgesteld voor 2015. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de 16 tijd.

Datum volgende vergadering
24 november om 20.00 in Utrecht
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