Besprekingsverslag nr. 20190305

Datum bespreking

: 05 maart 2019

Datum verslag

: 06-03-2019

Locatie

: allen thuis, via Skype

Deelnemers

: mevrouw Inge van Scherpenseel (IS)
de heer Peter Blanker (PB)
de heer Leo Bol (LB)
mevrouw Karin Neehus (KN)
mevrouw Femma Neehus (FN)
de heer Michel van Langeraad (ML)
mevrouw Mireille Harteveld (MH)
de heer Milo Grosz (MG)
Afgemeld
geen

Opsteller

: Fenma Neehus

Kopie verslag

: alle deelnemers
mevrouw Elma Glas-Corbijn (Monovinzz)
de heer Erik van Vessem (NOB)
mevrouw Marieke Wiendels (bondsbureau NOB)
website www.vinzwemmen.nl

Ingekomen stukken

: geen
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Punt
1

Onderwerp
Inleiding en vaststellen agenda
Om tijd te besparen en om elkaar vaker te spreken is dit een eerste experiment om via Skype te
e
vergaderen. Voordeel is dat ook Milo nu kan aansluiten. We hebben elke 1 dinsdag van de
maand ingepland, tussen 20u00 en 21u00.
Inge en Peter hebben vooraf de agenda voorgesteld. Deze volgen we.

2

Vaststellen notulist en verslag vorig overleg
Femma stelt het verslag op. De actiepunten van het overleg van 17 december worden
nagelopen, waarmee het verslag definitief wordt.

3

Acties vorig verslag (deels ook elders in dit verslag)
De afspraak op het NOB bondsbureau wordt ingepland. In ieder geval Karin, Inge, Peter en
Marieke op een woensdagmiddag.

4

5

6

Actie

PB

Karin stuurt Leo de formulieren die gebruikt worden bij het NK om zwemmers af te melden en
wijzigingen estafette, etc. Tijdens het NK zijn deze formulieren uitgeprint voor iedere
ploegleider. We willen dit ook standaard invoeren bij elke wedstrijd (aanpassen logo).

KN

Wijzigingen reglement: nog geen reacties ontvangen, actie wordt maand verlengd. In ieder
geval kent de CMAS nu meer afstanden, zoals de 400 BiFins. In reacties en wijziging ook
meenemen dat CMAS langere afstanden wel openstelt voor Cat E en D.

ALLEN

NK 2019
Wijzigingen in programma: 400 BF op zondag toevoegen, 4x200 MV vervalt en wordt vervangen
door 4x50 AD of 4x50 MV. Zwemmers kunnen maar voor 1 van beide estafettes inschrijven!
Evalueren hoe dat bevalt. Karin mailt programma rond. Ook benadert Karin een bedrijf voor
nieuwe kleding van de officials.
Competitie 2019
e
Wedstrijden 1 helft liggen vast (Utrecht, Hoofddorp, Dordrecht).
Van te voren controleren of alles aanwezig is van de ETW in Hoofddorp. Karin maakt samen met
Peter R een lijst van benodigde materiaal en stuurt dit door naar Milo.
In Dordrecht starten we met een demo vinzwemmen.
Peter B kijkt met Jan van der Ven hoe de ETW is in Dordrecht (op 16 maart). Waarschijnlijk
hetzelfde als in Utrecht en Hoofddorp. We vragen Ada mee te lopen met voorzitter
kamprechter in Hoofddorp. Eventueel daarna voorzitter kamprechter voor Dordrecht. Leo wil
liever niet naar Dordrecht, maar als het echt noodzakelijk is komt hij.

KN

KN

PB

Nieuwe juryleden:
Er moet een vast persoon zijn, die evalueert of een nieuw jurylid goed geklokt heeft
(schaduwklokken). Bij voorkeur doet de voorzitter kamprechter dit. De schaduwklokker loopt
mee met een ervaren tijdwaarnemer. Liefst wisselen na de pauze. De voorzitter kamprechter
overlegd de met de begeleider(s) van de schaduwklokker de resultaten. De resultaten worden
besproken met de schaduwklokker. Eventueel extra keer schaduwklokken bij een volgende
wedstrijd. De voorzitter kamprechter geeft aan Leo door of iemand geslaagd is, waarna er een
certificaat wordt uitgereikt. Leo heeft en houdt dus het overzicht bij van de ervaring van de
juryleden.
Aanbevolen wordt om na het behalen van het certificaat de eerste keer zelfstandig klokken
naast een ervaren tijdwaarnemer en niet op een te drukke baan. Aan het einde van de
wedstrijd nog nabespreken.
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Jury
Met name de kandidaten voor voorzitter kamprechter en starter zijn schaars. Er zal dus nieuwe
aanwas moeten komen. Suggesties zijn Peter Raadschelder, Guus Basten, Jeoffry van Esch, Ada de
Kok. Ada vragen we om in Hoofddorp mee te lopen met Leo als vz kamrechter in opleiding.
Voor starter zijn er geen kandidaten. Peter R en Guus hebben aangegeven niet te willen starten.

8

Nieuwe deelnemers / zeemeerminnen.
Vanuit Dordrecht is de vraag gekomen of er met een zeemeerminvin ook deelgenomen mag
worden. Ja, dat mag zolang ze maar voldoen aan de reglementen. Er word geacht dat ze starten
vanaf het blok. Wanneer dit echt niet lukt moeten ze van te voren aanvragen of zij vanuit het
water mogen starten. Michel maakt een A4tje met de belangrijkste zaken uit het reglement.
Karin zal de flyers van het materiaal, dat tijdens de NK wordt gebruikt mailen naar Michel.

ML
KN

Website(s)
We hebben voor het vinzwemmen diverse websites: vinzwemmen.nl, nkvinzwemmen.nl en recent
via Ruben van Erk ook www.finswimmingrankings.com. Voor het NK willen we de site die Milo
beheert (nkvinzwemmen.nl) meer gebruiken voor het NK voor info, uitslagen, foto’s. Dat er foto’s
gemaakt worden tijdens de wedstrijd, staat vermeld in de uitnodiging. Erbij vermelden bij wie men
bezwaar kan maken tegen het maken van foto’s. Femma neemt hierover contact op met Milo om
de site verder op te zetten.

FN

9
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11

EK en WK
In Hoofddorp doet een Nederlands meisje dat in Spanje woont mee. We vermoeden dat zij via
Nederland mee wil gaan doen met de EK en WK. Kijken naar regels voor EK en WK. Wie gaat er
mee als begeleiding? We hebben eerder besloten dat de commissie de laatste stem heeft in het
uitzenden van deelnemers, al moeten wij hierbij wel kijken naar de regels.

Allen

VOG
Moet de aanvraag van de VOG verplicht worden voor alle juryleden? Veel verenigingen hebben dit
al geregeld voor hun eigen kader, maar we hebben ook niet-NOB gebonden juryleden. Aanvragen
VOG kan gratis, maar moet wel bijgehouden worden.
Moet dit wel of niet en zo ja kan de NOB daar ons in ondersteunen (aanvragen). Stellen we dit
verplicht en zo ja vanaf wanneer? Voorstel om dit mee te nemen in het overleg met de NOB.

12

Rondvraag / mededelingen
Het vergaderen op deze wijze met Skype bevalt ons goed.

13

Datum volgende vergadering (Skype)
e
1 dinsdag van de maand, dus 2 april 2019, 20u00- 21u00. Milo stuurt weer een agendalink.

PB

MG
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