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Inleiding en vaststellen agenda
Vooraf is de agenda rond gestuurd. Alleen de demo’s worden er nog aan
toegevoegd. Michel laat zich verontschuldigen, wilde wel komen en is ook in 2019
nog van de partij. Helaas kwam er vanavond een EHBO-inzet tussendoor.
Peter maakt (kort) verslag.
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Competitie 2019
Na enige discussie en afwegen van voors- en tegens besluiten we de competitie
2019 gelijk te houden aan die van 2018, dus met de afspraak dat er bij de laatste
PB
wedstrijd weer 400 BiFins mag worden gezwommen ipv 400 MV.
Leo geeft aan dat het voorblad (overzicht van de daadwerkelijk aanwezige
juryleden) bij elke wedstrijd getekend moet worden en wil graag standaard een
afmeldformulier gebruiken om verwarring tussen secretariaat en VZK te voorkomen.
Aangezien we dit ook al bij het NK gebruiken, kijken Karin en Leo naar het
KN/
gewenste format.
LB
De volgende wedstrijden worden voorzien:
2019w1, 17 feb 2019, Utrecht, 50 meter bad, door VZ Utrecht (reeds vastgelegd)
2019w2, 31 maart (is voorkeur of 7 april), Hoofddorp, 25 meter bad, door
MonoVinzz
2019w3, 19 mei (is voorkeur of 12 mei), Amersfoort (of Dordrecht of ..)
De wedstrijd in december lijkt wat ongelukkig, er komen niet veel deelnemers dus
we gaan bekijken of er mogelijkheden zijn om de verdeling te veranderen (4
wedstrijden voor het NK, 2 erna). Suggesties vanuit de vinzwemverenigingen zijn
van harte welkom!
Met hulp van Margret Ashby is er inmiddels een nieuwe referentietabel voor de
puntentelling competitie 2019 gemaakt. Erik Arts, Stephan Steeg, Joyce Deckwitz
en (nog steeds) Margret Ashby hebben aangegeven graag verder te willen
ondersteunen bij de wedstrijden en de verwerking van de gegevens.
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Vaststellen limieten
Inge maakt een voorstel. Uitgangspunt is 16e tijd, middelen over 3 jaar en geen
verschil tussen 25 en 50 meter bad.
Zwemmers die een Nederlands Record willen registreren dienen een binding te
hebben met het vinzwemmen in Nederland, bijvoorbeeld deelname aan een NK en/
of aan de competitiewedstrijden.
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Opleiding jury
Zowel PONTOS als VZ Utrecht heeft (binnenkort) nieuwe officials. Afgesproken
wordt dat de ervaren officials aangeven of naar hun mening de nieuwe instromers
al voldoende bekwaam zijn en dat aangeven aan Leo. Leo bewaakt het overzicht en
benadert ook officials voor een eventuele nieuwe rol (doorgroei).

IS

LB
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Update reglement, beleidsplan en stukken NOB
De recente afspraken zijn nog niet allemaal verwerkt in ons reglement. We lezen
het huidige reglement allemaal kritisch door en sturen de opmerkingen uiterlijk 1
februari 2019 rond. Peter verzamelt alles waarna Leo en Karin uiterlijk 1 april
eindredactie voeren op het nieuwe reglement. Dan hebben we ruim voor het
NK2019 een bijgewerkte versie.
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N
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Inge en peter hebben op 7 november 2018 een leuk en goed gesprek gehad met
Marieke en Desmond van het Bondsbureau. Het doel was (opnieuw) kennis maken en
de afspraken toelichten / herijken. Hieronder kort de afspraken [met stand van
zaken]:
• NOB wil meer inzicht in alle geldstromen en activiteiten van het
vinzwemmen om beter te begrijpen wat we doen en beter te kunnen
ondersteunen. Daarom stelt Peter de begroting 2019 op volgens een meer
uitgebreid concept. [loopt nog]
• NOB kan en wil meer ondersteunen bij uitzending naar WK/EK. Inge pakt dit
op door bondsbureau actief te betrekken bij de volgende gelegenheid
• Bedrag tav begeleiding Inge WK2018 wordt definitief toegekend.
• NOB (Anouk) bekijkt of ze (jaarlijks) 2 tot 4 vindemo’s kan organiseren
samen met de commissie vinzwemmen. [is opgepakt door Peter en Luc
Ambrosius (met dank!)]
• Er gaat veel (contant) geld om bij het NK. Vinden we eigenlijk niet echt
veilig. Idee is om meer geldstromen via de NOB te laten lopen en bv een
mobiele PIN-automaat in Eindhoven mee te hebben. Sparren met Karin
Neehus hoe dit in te vullen. [er komt een afspraak met NOB, Karin en Inge
en/of Peter over NK2019]
• Het loont niet om een verzekering af te sluiten voor het afgelasten van een
vinzwemwedstrijd. Indien wij het onverantwoord vinden (bv slecht weer, is
1 keer gebeurd) dan is dat verliespost NOB.
• Meer promotie! Nieuwe NL records, uitzending buitenland etc standaard in
kopie naar bondsbureau. [oproep aan allen dus!]
• Verslagen commissie ook kopie naar Marieke.
• Inhoudelijk geen besluiten over vinzwemmen vanuit bondsbureau, wel altijd
mogelijk om te sparren. Dus keuze erkenning NL record door NL zwemmer
die alleen in het buitenland zwemt ligt sec bij commissie.
• Ook inkomsten graag mee begroten. [Peter werkt aan begroting 2019]
• Beleidsplan kan update gebruiken, komt op agenda commissie. [geen prio,
andere zaken hebben voorrang]
6

NK2019
Na wat discussie over hoe we de nieuwe afstanden 400 BF en de mixed estafettes
kunnen toevoegen aan het programma, maakt Karin een voorstel. Waarschijnlijk
KN
schrappen we de 4x200 MV. De shirts voor de juryleden zijn ook aan een opfrisbeurt
toe, dan kan ook het nieuwe NOB-logo er op komen. Tijdens de wedstrijd in Utrecht
(feb 2019) willen we zoveel mogelijk soorten t-shirts laten testen door de juryleden
op comfort.
FN
Femma neemt contact op met Milo om te kijken of/hoe er meer met de website
nkvinzwemmen gedaan kan worden.
Zie voor NK ook de afspraken NOB (agendapunt 5)
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Vinzemdemo’s
Om het vinzwemmen meer te promoten als breedtesport heeft het Bondsbureau
een oproep gedaan naar de duikverenigingen. Vier verenigingen krijgen gratis een
demo, eventueel meerdere geïnteresseerden betalen de €25,- bijdrage. De oproep
heeft inmiddels 9 verenigingen opgeleverd.
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WVTTK / Sluiting
De rondvraag levert op dat het handig is om de vinzwemkoffer aan te vullen met
plakband/schilderstape en batterijen. Iets voor 22u00 sluiten we af. Een datum
voor het volgende overleg wordt per mail geprikt.
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