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Onderwerp
Inleiding
Het laatste formele verslag van de commissie is van 2 december 2014. Voorafgaand
aan het NK is er nog overleg geweest op 18 mei 2015 met de commissieleden,
aangevuld met de directeur NK (Karin Neehus), voorzitter kamprechter NK (Leo Bol),
Monique de Vries en Milo Grosz (telefonisch). Daar is geen verslag van, maar alle
actiepunten zijn inmiddels uitgevoerd.
Vaststellen notulist
PB stelt een verslag op, mede op basis van aantekeningen van Dick.
NK evaluatie
Karin heeft de opmerkingen gebundeld. Rode draad is dat er weer een prima
evenement is neergezet. Dank aan alle vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen.
Toppers:
 Blauwe schermen tussen springbad en wedstrijdbad ipv wand.
 Statafels voor de juryleden.
 Locatie voorstart was ok.
 Oploop jury bij aanvang.
 Medailles en medaillebak.
 Opbouw zwembad ging zeer snel en efficiënt.
Ter verbetering:
 Extra ondersteuning “badverlaten” bij de 50 meter nummers. De
tijdwaarnemers zijn druk met het noteren van de tijden, terwijl de zwemmers
wachten tot ze er uit mogen. Hier een extra persoon (keerpuntcommissaris?)
bij.
 Gladheid op startbrug door gebruik van zeep. Extra wegspuiten?
 Na de dopingcontrole is er geen terugkoppeling geweest naar de commissie
noch naar de wedstrijdleiding. Peter vraagt na of de NOB wel bericht heeft
gehad.
 Indeling van en communicatie naar de juryleden kan sneller en eenduidiger
worden teruggekoppeld. Peter en Karin maken hier afspraken over.
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De financiële afrekening zal door Peter worden gecommuniceerd met het
bondsbureau. Het NK is financieel neutraal afgesloten, met een bijdrage vanuit het
NOB van €2500,- plus de standaardvergoeding aan de juryleden.
Bijeenkomst juryleden
Samen met het NOB bondsbureau (Anne Schulze) wordt een workshop verzorgd
voor de juryleden. Peter stuurt een aantal data. De commissie spreekt uit dat ze het
belangrijk vindt dat zoveel mogelijk juryleden hier aan mee doen. Niet alleen om ook
eens buiten een wedstrijd nader kennis te maken, maar zeker ook om goede
afspraken te maken over de omgang met elkaar en het aanspreken van elkaar.
Ook zoeken we nog steeds versterking in het aantal juryleden. Er is een standaard
presentatie (door Dick gemaakt), die ook door de individuele clubs gebruikt zou
kunnen worden, waarna er stage gelopen wordt bij ervaren juryleden. Ook bij kleine
aantallen zijn er zeker mogelijkheden zijn, dus motiveer de (ouders van) leden! Ook
oudere leden zouden tijdelijk kunnen bijspringen als ze geblesseerd zijn.
Competitie najaar 2015
De data voor de laatste drie wedstrijden staan vast:
 Zondag 4 oktober 2015, Aalsmeer, 25 meter bad
 Zondag 15 november 2015, Utrecht, 50 meter bad, elect. tijdwaarneming
 Zondag 13 december 2015, Tilburg, 25 meter bad
Op 13 december willen we een mini-NK organiseren voor de korte afstanden (25m
AD, 25m MV voor cat E/D en 4x50m MV allen). We gebruiken de medailles van
(eerdere) NK’s en certificaten voor de estafettes.
Mogelijk is er in Tilburg elektronische tijdwaarneming.
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In Aalsmeer lijken we voldoende juryleden te hebben (5 banen), maar het blijft krap
en voor de rollen speaker en briefloper is nog geen terugkoppeling.
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Competitie 2016
We hebben een aantal voorkeursdata:
 Zondag 31 januari 2016, Hoofddorp, 25 meter bad
 Zondag 6 maart 2016, Utrecht, 50 meter bad
 Zondag 17 april 2016, Utrecht, 50 meter bad
Afhankelijk van de kosten voor de elektronische tijdwaarneming besluiten we of hier
in Utrecht gebruik van willen maken. Dick vraagt aan Peter Raadschelders om deze
data vast te leggen, Peter vraagt Milo voor 31 januari.
Omdat WK (22-28 juni 2016, Griekenland) en EK (4-11 juli 2016, Frankrijk) komend
jaar vroeg vallen, zal ook ons Open NK eerder zijn. We hebben Eindhoven gelukkig
e
weer kunnen vastleggen: 28 en 29 mei 2016! Dit is de 40 editie, dus graag ideeën
om dit feestelijk vorm te geven.
Mededelingen aan de clubs
Er zijn weer een aantal zaken die we de clubs willen mededelen. Inge stelt een
concept op. Betreft onder anderen:
 Eisen tav deelname NK (minimaal 2x competitiewedstrijd)
 Nieuwe producten Vinzwemmen
 Nieuwe data competitie
CMAS-world cup
Regelmatig wordt gevraagd of we niet eens een CMAS wedstrijd willen organiseren.
Dick oriënteert zich in Duitsland wat er dan echt allemaal op ons af gaat komen en
daarna besluiten we of we hier een serieus vervolg aan willen geven.
Eisen en limieten WK / EK
Inge maakt hiervoor een opzet. Tijdens afgelopen NK werden er tijden gezwommen
op basis waarvan deelgenomen had mogen worden, ware het niet dat de
inschrijfdatum toen al voorbij was. Hiervoor willen we oplossing bieden, waarbij we
wel vormbehoud mee willen nemen.
Rondvraag / mededelingen
Desgevraagd, geven zowel Karin als Leo aan graag vaker aan te schuiven bij het
commissieoverleg. Alle oproepen ten spijt, zijn er vanuit de vinzwemverenigingen nog
geen nieuwe kandidaat-commissie leden aangemeld.
Datum volgende vergadering
Wordt per mail vastgesteld naar behoefte.
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