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: Mail Patrick Sastre (LGM) getroffen door herseninfarct
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Onderwerp
Inleiding en vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vast gesteld, enkele aanvullende punten worden bij de
rondvraag meegenomen.
We schrikken allemaal van het bericht dat Patrick Sastre (LGM) een herseninfarct heeft
gehad en er slecht aan toe is.
Vaststellen notulist en verslag 1 november 2017
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.
Competitie
Na wat discussie besluit de commissie om de afspraken rond en over de wedstrijden
na het NK nogmaals expliciet op te zetten en aan alle ploegleiders te sturen. Denk aan
termijnen voor aan- en afmelden, wijze van record aanvragen etc.

PB

Allen

Programma najaar 2017
2017W4 25 meter bad zondag 15 oktober Spijkenisse.
Is vastgelegd. 200 PL wordt als “fun” nummer toegevoegd, na verzoek van Femma om
het ervaringsgat tussen de 100 PL en de 400 PL wat kleiner te maken.

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

Vooruitblik 2018
Michel geeft aan dat het Sloterparkbad (Amsterdam) mogelijk een alternatief kan zijn
voor 2017W5 of de competitie in 2018. Hij zal de mogelijkheden nagaan.
5

Actie

ML

Peter Raadschelders zoekt zo snel mogelijk data voor maart/april/mei 2018 in Utrecht.
NK 2017
Karin start met de boodschap dat voor 2018 en 2019 data moeilijk te vinden zijn (bad
Eindhoven is vol geboekt).
Peter vraagt bij NOB of zij het lidmaatschap weer kunnen toetsen. Ook neemt Peter
contact op met de dopingautoriteit. Nog een kleine nabrander: pas onlangs vertelde
een van de in 2016 gecontroleerde zwemmers dat er zich wel iets verveIends had
voorgedaan. Peter zal dit meegeven aan de dopingautoriteit om herhaling te
voorkomen.
Helaas lukt het Freediving niet om een demo of anderszins te verzorgen.
Aandachtspunten:
 Inge gaat na of er nieuwe kleding nodig is.
 De opening wordt gedaan door Inge als er niemand anders gevonden kan
worden.
 Peter vraagt of de tekst van het Wilhelmus geprojecteerd of uitgereikt kan
worden.
 We kopen handdoeken en leggen die op de startblokken.
 Inzet en afspraken Jan van de Ven zijn akkoord.
 zwemmers van categorie M en V zich kunnen inschrijven in categorie A. De
inschrijving in categorie A geldt voor het gehele toernooi. Voor de Nederlandse
Kampioenschap zullen de zwemmers dan ook in categorie A worden
opgenomen in de uitslag en vallen onder de medaille uitreiking van categorie
A.
 Bij het ploegleiderspakket komt een “disclaimer” om aan te geven als mensen
niet op de foto’s of film willen.

PR

PB
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Website vinzwemmen.nl
Frank Schijf heeft de site vernieuwd, wat heeft geleid tot wat discussie over welke invloed en
wensen we als commissie hebben. Peter gaat hierover het gesprek aan.

7

Verdeling subsidie buitenland
De commissie besluit de definitieve verdeling eind 2017 op te stellen, dan weten we welke
zwemmers naar het buitenland zijn geweest.

8

Afgelasting Reünie wedstrijd
De commissieleden denken dat er onder de huidige vinzwemmers wel animo is voor deze
wedstrijd en ook de ervaringen met en sfeer van de eerdere editie is zeer positief ervaren.
Inge zal contact zoeken met Frank om te kijken voor alternatieven of herstart.

9

Rondvraag / mededelingen
Geen.

10

Datum volgende vergadering
Geen concrete datum, evaluatie na NK.

PB

IS
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