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Onderwerp
Inleiding en vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vast gesteld, enkele aanvullende punten worden bij de
rondvraag meegenomen. Mireille wordt welkom geheten als nieuw commissielid.
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Vaststellen notulist en verslag 14 juni 2016
PB stelt een verslag op. Geen opmerkingen, conform afspraken is dit verslag ook al op
de site geplaatst. De actiepunten worden nagelopen en zijn afgerond of komen in dit
overleg terug. De acties op naam van Erik van Vessem worden bij het NOB Sport
overleg nogmaals onder de aandacht gebracht (dinsdag 20 dec. 2016).
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Actie

PB

Competitie
2016W5 Utrecht
Redelijk probleemloos gegaan. Veel deelnemers!
2016W6 Tilburg.
ETW is getest en wordt ook gebruikt. Peter Raadschelder heeft een hub en
internetkabel meegebracht, die we in Tilburg nodig hebben.
Inschrijfkosten zijn €6,- per deelnemer omdat we ETW huren. Uitnodigingen zijn
verstuurd. De Cat E en D die aan het mini-NK willen deelnemen betalen €2,50 extra en
kunnen een medaille verdienen (Goud, Zilver, Brons). Karin heeft deze al besteld.
Estafettes krijgen een oorkonde en betalen geen extra inschrijfgeld.
Bad opbouw kan vanaf 12u30, inzwemmen dus vanaf 13u00/13u15.
Peter verzorgt indeling en printen van de programma’s etc.
Karin neemt ook haar printer mee.
Programma 2017
Karin heeft een opzet gemaakt voor de te zwemmen afstanden per wedstrijd. Dit wordt
nog even bijgewerkt ter commentaar en dan binnenkort op de website gezet.

KN

Voorkeursdata 2017
e
e
2017W1 25 meter bad zondag 12 februari (1 voorkeur) of 5 februari (2 voorkeur).
Michel Langeraad wordt gevraagd of dit in Hoofddorp kan (met ETW).
e
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PB

ML

e

2017W2 50 meter bad zondag 12 maart (1 voorkeur) of 19 maart (2 voorkeur).
VZ Hoogland en OSCD wordt gevraagd wat de mogelijkheden zijn in Amersfoort of
Dordrecht. Utrecht is niet beschikbaar.

PB

2017W3 50 meter bad zondag 23 april Utrecht.
Peter Raadschelders heeft dit reeds vast gelegd (met ETW).

PR

2017W4 25 meter bad zondag 15 oktober Spijkenisse.
Peter Blanker gaat na of dit kan.

PB

2017W5 50 meter bad zondag 12 of 19 november Utrecht.
Peter Raadschelders gaat na of dit kan.

PR

2017W6 25 meter bad zondag 10 december Tilburg.
Mireille Harteveld gaat na of dit kan.

MH

NK 2017
Datum staat vast (3 en 4 juni), Eindhoven. Peter maakt nadere afspraken met Jan van
de Ven over zijn ondersteuning.
Het reglement passen we aan indien er vanuit nieuwe CMAS richtlijnen daar aanleiding
voor is. We verwachten dat die pas rond maart 2017 bekend zijn.
In 2017 willen we kijken of er in de pauze een demo Freediving verzorgd kan worden
en wellicht kunnen we in 2018 een combinatie maken.

PB
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Limiettijden
Er is een vraag gekomen of we niet willen afstappen van limiettijden maar gewoon de vier
beste zwemmers afvaardigen. Na enige discussie houden we vast aan de limiettijden. Niet
alleen is dit ooit opgelegd vanuit NOC*NSF, ook zien we praktische problemen bij het
selecteren (wie, welke categorie, welke afstanden etc) en willen we borgen dat onze
e
zwemmers redelijk mee kunnen doen in het veld. Vandaar de werkwijze met een 16 tijd als
limiet. Inge en Margret Ashby hebben een voorstel gedaan voor de nieuwe limiettijden. Deze
wordt met verklarende tekst op de website geplaatst.
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Zwemkleding
De commissie besluit dat de tekeningen in het CMAS reglement helder genoeg zijn.
Broeken met pijpjes, zelfs kleine, worden niet toegestaan.
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Ingekomen vraag
Jeoffrey van Esch (RBT) vraagt of monovinnen met verstelbare bandjes toegestaan zijn.
Leo heeft zelfs een reactie vanuit de CMAS daarop ontvangen. Antwoord is “jazeker.”
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Serious Swim
Als ondersteuning en sponsoring van 3FM Serious Request wordt er in Nieuwegein Serious
Swim georganiseerd op 17 en 18 december. Bij deze marathon kan men tussen 12 uur
zaterdag en 7 uur zondag duiken, zwemmen en ook vinzwemmen om geld op te halen voor
het goede doel. Eenieder kan zich zelf inschrijven (ook voor kortere periodes) en mogelijk
dat Rob Fokkinga demonstraties verzorgt.
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Rondvraag / mededelingen
 Mireille vraagt of men een vinzwemtrainer weet die bij RBT les komt geven. Helaas,
we kennen geen “loslopenden”.
 Er is enige discussie over of we ieder vereniging moeten verplichten om ook
juryleden aan te leveren. We willen zeker weer een cursus organiseren en we zullen
ook nieuwe verenigingen dringend aansporen dat ze ook bijdragen in het
jurybestand.
 Er dient ook aandacht te zijn voor het “doorstromen” van functies binnen de jury, het
vervullen van de rol keerpuntcommissaris en meer kandidaten voor voorzitter
kamprechter, starter en secretariaat.
 Vanuit het buitenland wordt nog steeds gevraagd om een CMAS wedstrijd te
organiseren. Daartoe zou het goed zijn om iemand van de CMAS uit te nodigen om
te vertellen wat de vereisten zijn.
 Op 20 december vertegenwoordigt Peter het vinzwemmen in het overleg NOB Sport
met OW hockey, OW rugby en Freediving. Mireille schuift ook aan.
 Inge is bezig met een draaiboek wat je moet regelen en doen voor een wedstrijd.
Uiteraard wil ze dit graag delen.
 Peter vraagt om kopieën van alle declaraties die bij de NOB worden ingediend
(zwembadhuur etc) zodat we overzicht hebben van onze financiën.
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DK

LB
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Datum volgende vergadering
Geen concrete datum, we mikken op februari 2017.
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