Besprekingsverslag nr. 20190507

Datum bespreking

: 07 mei 2019

Datum verslag

: 01-06-2019

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)

Opsteller

: Femme en Karin 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 vergaderen we via Skype. We hebben
e
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 2 april 2019 worden
nagelopen, waarmee het verslag definitief wordt.

3

Acties vorig verslag (deels ook elders in dit verslag)
Peter, Inge en Karin doen verslag van het gesprek met het bondsbureau. Karin heeft een
overzicht van de prijzen voor de poloshirts gemaakt. Hieruit blijkt dat het drukken van de
logo’s in meerdere kleuren erg kostbaar is. Besloten is om de 2 logo’s Vinzwemmen en NOB
in marine blauw te laten drukken.

Actie

De NOB stelt het niet verplicht om de VOG voor de juryleden aan te vragen. Zij willen ons
hierbij ondersteunen, maar de controle moeten we zelf doen. Aangeraden wordt om
gedragsregels op te stellen i.p.v. VOG aan te vragen.
Verder is de begroting aan orde gekomen. De bond wil graag een overzicht ontvangen van
de gemaakte kosten in Excel en hebben hiervoor een opzet gemaakt. Karin zal deze voor
Peter aanvullen, zodat hij alle kosten kan verwerken. De kosten graag zoveel mogelijk
meenemen in de begroting, zodat achteraf geen toestemming hoeft te worden gevraagd
voor extra kosten. Het maakt niet uit of de kosten ook daadwerkelijke gemaakt worden in
het jaar. Het financieel overzicht van het NK is duidelijk. Graag ontvangen ze een kopie van
de facturen > € 500.

KN

Allen
We zijn nog niet toegekomen aan de aanpassingen van het NOB regelement. Leo heeft voor
de vergadering de aanpassingen doorgestuurd, maar deze is nog niet door iedereen
gelezen. De aanpassingen worden meegenomen in het volgende skype overleg. We zullen
bij het NK het oude regelement handhaven.
Allen
De data voor de competitiewedstrijden zijn aan bod gekomen. Iedereen is gevraagd om te
kijken naar de mogelijkheden voor badhuur.
Beoogde data voor het najaar zijn:
 Begin/Medio oktober ( 6 oktober?)
 Begin november ( 3 november?)
 Begin december (ivm de drukke feestdagen) (24 november of 1 december)
Leo/Karin
De voorzitter kamprechter geeft aan Leo door of iemand geslaagd is. De afgelopen
wedstrijden is dit doorgegeven. De certificaten moeten nog worden uitgereikt. Karin doet
een voorstel om dit na de opening bij het NK te doen.
4

NK 2019
Karin heeft de nieuwe afstanden toegevoegd aan het programma van het NK2019. Bas zou
graag meer evenwicht willen in de korte en lange afstanden. Karin wil graag een evenredige
verdeling van de verschillende slagen. Tijdens de vergadering is besloten om het tweede
blok van de zondag te wisselen met zaterdag.
In de uitnodiging is opgenomen, dat de organisatie het recht heeft om eventueel alleen de
snelste zwemmers de lange afstanden te laten zwemmen. Femma en Karin stellen voor om
de 400 hierbij niet op te nemen en dat iedereen zich hiervoor mag inschrijven.
Hiermee is iedereen akkoord gegaan.

KN

KN/FN
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Voorstel om bij inschrijving het telefoonnummer van de ploegleiders te vragen, zodat zij
tijdens de wedstrijd bereikbaar zijn. Inmiddels is het telefoonnummer toegevoegd op het
inschrijfformulier en zal aan de Nederlandse ploegleiders, indien deze nog niet bekend is,
worden opgevraagd. Bij het secretariaat zal een lijst met telefoonnummers worden gelegd.

KN/FN

Indien een zwemmer geen 2 competitiewedstrijden heeft gezwommen, zal de commissie
beslissen of een zwemmer mag deelnemen aan het NK. Dit kan voorkomen, als een
zwemmer door blessures niet aanwezig kan zijn bij de wedstrijden, maar wel betrokken is
geweest.

Allen

Karin stelt voor om geen certificaten meer uit te reiken aan het einde van het NK. Dit levert
ieder jaar erg veel stress op en veel certificaten worden niet opgehaald. Wel zullen we deze
in de week na het NK versturen naar de verenigingen. Bas vraag of het mogelijk is om bij de
eerst volgende competitie wedstrijd, de certificaten als nog te printen, indien de ploegleider
hierom verzocht heeft.

KN/FN

Vanaf dit NK2019 is het niet meer mogelijk om contant voor de wedstrijd te betalen. De
NOB stelt een Pinapparaat ter beschikking. De inkomsten komen dan rechtsreeks binnen bij
de NOB. Omdat we een lijst bijhouden met de betalingen, zijn deze betalingen te
controleren. Inge zorgt ervoor dat het pinapparaat wordt opgehaald. Indien het pinapparaat
niet werkt, zullen we alsnog vragen om per bank te betalen.

IS

Indien een vereniging niet heeft voldaan bij aanvang van de wedstrijd, mogen de zwemmers
niet starten en is er een boete verschuldigd van € 25. Bij de ploegleidersvergadering zullen
de ploegleiders hierop aangesproken worden. Het is de verantwoordelijkheid van de
ploegleiders om aanwezig te zijn bij de vergadering.
Er is weer een pastamaaltijd tijdens de NK. Er moet vooraf betaald worden. De deelnemers
ontvangen een tegoedbon bij de bescheiden. De pastamaaltijd zal een half uur na het einde
van de wedstrijd beginnen.
Tijdens het NK zullen er weer foto en video opname worden gemaakt. In de uitnodiging zal
een paragraaf worden opgenomen, waarbij van te voren kan worden aangegeven of
iemand niet op de foto wil. Bas geeft aan dat er op het NK site een register moet worden
opgenomen met hierop de bewaartermijn van de foto’s en waar zij gepubliceerd worden.
Karin zal vragen aan de NOB of zij hiervan een voorbeeld hebben.

KN

Indien mogelijk wil Leo samen met Ada voorzitter kamprechter zijn.
5

Nieuwe juryleden:
In Dordrecht zullen Ada en Monique samen voorzitter kamprechter zijn en Roland en Edwin
zullen samen starten, zodat zij hun bevoegdheid halen.

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 4 juni 2019, 20u00- 21u00. Milo stuurt weer een agendalink.

MG
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