Besprekingsverslag nr. 20190402

Datum bespreking

: 02 april 2019

Datum verslag

: 14-04-2019

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)
de heer Milo Grosz (MG)
Afgemeld
mevrouw Mireille Harteveld (MH)
de heer Bas Vijlbrief (BV)

Opsteller

: Femma 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

: vraag per mail over reglement van Anouk van Esch
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Punt
1

Onderwerp
Inleiding en vaststellen agenda
Om tijd te besparen en om elkaar vaker te spreken vergaderen we via Skype.
e
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 5 maart worden nagelopen,
waarmee het verslag definitief wordt.

3

Acties vorig verslag (deels ook elders in dit verslag)
De afspraak op het NOB bondsbureau is gepland op woensdagmiddag 1 mei 2019. Onderwerp
vooral Open Nederlands Kampioenschap. Daarnaast willen we het over een VOG-verklaring
voor de juryleden etc hebben. Karin zoekt al eerder contact met bondsbureau mbt afspraken
over gebruik pinautomaat bij het NK.

4

Karin en Femma gaan langs bij een bedrijf voor bedrijfskleding voor het uitzoeken van nieuwe
poloshirts. Voor het bestellen van de jurykleding maten opnemen, zodat er een schatting
gemaakt kan worden van welke maten er besteld moeten worden.

6

PB
KN

NK 2019
Karin maakt een mapje met afmeldingen, estafette en jurykaarten. Leo en Karin zullen nog
even overleggen over het ontwerp, met het nieuwe logo van de NOB. Tevens zal hierin een
stapeltje startkaarten komen, voor wanneer de ETW het niet doet, dan is er altijd een
voorraadje aanwezig. De map zal in de koffer komen en door de voorzitter kamprechter voor
de wedstrijd worden opgehaald. Als er formulieren op zijn, zal dit worden doorgegeven. Tevens
zullen de bestanden op de computer worden gezet, zodat ze altijd kunnen worden uitgeprint
tijdens de wedstrijd.
Wijzigingen in programma tov 2018: 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.

5

Actie

Reglement
Reglementen: bijlagen kloppen niet helemaal, de afstanden moeten aangevuld worden.
Anouk heeft een mail gestuurd met een paar opmerkingen op het NOB reglement. De
zwemslag en de persluchtafstanden zijn niet duidelijk omschreven. Voor de volgende
vergadering dit duidelijk omschrijven. Michel zal een kort antwoord geven aan Anouk en deze
zullen verder de volgende keer worden behandeld bij het doornemen van het NOB reglement.
Badkleding moet ook duidelijk omschreven worden.
In de NOB-reglementen ook de ETW opnemen. Wat zijn de regels en hoe gaan we om met
wanneer dit het onverwachts niet doet? Bij ETW altijd een proefstart!
Competitie 2019
e
Wedstrijden 1 helft liggen vast (Utrecht, Hoofddorp, Dordrecht).
In Dordrecht starten we met een demo vinzwemmen en zwemmen er waarschijnlijk een aantal
zeemeerminmeisjes mee. Michel maakt een A4-tje met aandachtspunten vanuit het
vinzwemmen voor het zeemeerminzwemmen. Kunnen de zwemmers van het blok af starten?
Wanneer dit niet kan, van te voren aanvragen voor het uit het water starten.

KN
LB

KN
KN
FN

ML

ALLEN

ML

Beoogde data voor najaar:
 Begin/Medio oktober (6 oktober?)
 Begin november (3 november?)
 Begin december (ivm de drukke feestdagen) (24 november of 1 december?)
Iedereen wordt gevraagd te kijken naar mogelijkheden voor badhuur. Is 3 weken tussen 2
wedstrijden acceptabel?

Allen
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7

8

9

Nieuwe juryleden:
Leo en Monique krijgen een lijst van Peter. Deze moeten nagekeken worden om te kijken of
deze geschikt zijn voor het klokken. De certificaten moeten nog worden uitgedraaid. Verder
aandacht voor het opleiden van starters en voorzitter kamprechter. Ada heeft aangegeven dat
zij in Hoofddorp wil meedraaien als voorzitter kamprechter.
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.
Rondvraag / mededelingen
14 juni en 20 september in Loosdrecht Persluchtzwemmen cursus, met name voor NOBinstructeurs maar zeker handig om connectie met/deelname van vinzwemmers te zoeken.
Datum volgende vergadering (Skype)
e
1 dinsdag van de maand, dus 7 mei 2019, 20u00- 21u00. Milo stuurt weer een agendalink.

PB

LB

MG
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