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Besprekingsverslag Bijeenkomst Vinzwemmen 
 
  
 
Datum bespreking  : 1 oktober 2019 20:00 uur 
 
Datum verslag   : 3 november 2019 
 
Locatie    : Skypeverbinding 
 

   Deelnemers : Inge van Scherpenseel  (voorzitter) 
   Peter Blanker 
   Milo Grosz 
                                                                  Leo Bol (gedeeltelijk) 
   Michel van Langeraad 
   Mireille Harteveld 
   Femma Neehus 
   Karin Neehus 
 
   Afgemeld : Bas Vijlbrief    

 
   

Opsteller   :  Karin Neehus 
 
Kopie verslag   : alle deelnemers 
      de heer Erik van Vessem (NOB)  

  bondsbureau (NOB)  
  website www.vinzwemmen.nl 

 
Ingekomen stukken : geen 
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Punt Onderwerp Actie 
1 Inleiding 

 
 
 

2 Vaststellen notulist/verslag? 
Vooraf is de agenda rondgestuurd. Femma notuleert en Karin zal het verslag uitwerken.  
Inge heeft 2 aanpassingen doorgegeven op het verslag van 3 september. Karin heeft deze 
aangepast. Verslagen zijn nog niet geplaatst op de website. 
 

Femma/ 
Karin 

3 Actiepunten uit verslag 3-9-2019: 
- Wedstrijden voorjaar 
Milo gaat contact opnemen met Hoofddorp, voorstel is 2 februari (app. Milo 10-10-19) 
Peter gaat kijken of er een ander 25m  bad beschikbaar is met ETW. Peter heeft een optie 
genomen voor 8 maart Spijkenisse (app. Peter 09-10-19).  Geen ETW dus. 
Volgende vergadering komen we hierop terug, zodat het schema voor 2020 op de site 
gezet kan worden. 
De 2 data in Utrecht staan vast. 24 november 2019 en 19 april 2020.  Dordrecht is ook ok. 
 
- Competitieschema 
Karin heeft nog geen tijd gehad om het competitieschema aan te passen. Karin zal het 
schema aanpassen en een voorstel sturen voor de volgende Skype vergadering 
 

 
Peter/Milo 
 
 
 
 
Karin 

4 Verbreding aantal mensen voor het maken van wedstrijden in Splash (zie app Peter) 
Peter wil graag een back-up voor het aanmaken van de wedstrijden in Splash. Nu kan hij 
alleen terugvallen op Milo. Inge geeft aan dit te willen doen. Daarnaast aanmelding van 
Mireille en Jeoffry. 

 
Peter/Inge 
 
 

5 Vraag Jeoffry. Moet een zwemmer bij de mini NK ook voldoen aan de voorwaarden van 2 
competitie wedstrijden meezwemmen. 
Na hevige discussie wordt besloten dat iedereen mag meedoen met het mini NK. 
Overwegingen zijn stimulatie van de jonge zwemmers en lastig om te beoordelen bij het 
secretariaat of zwemmers aan de voorwaarden voldoen. 
Tegen argumenten waren, verlagen van de status van een NK wedstrijd. 
Karin heeft aangegeven op principiële redenen niet mee te helpen aan het Mini NK. 
Besloten is dat deze regel vast staat en dit niet ieder jaar zal wisselen.  
 

 

6 Reglement aanpassingen inclusief bijlagen 
- Opnemen regels rond ETW 

Het reglement is voor een deel weer doorgenomen. Wanneer deze volledig is bijgewerkt 
zal Milo deze naar alle commissieleden sturen, zodat zij deze kunnen doornemen. 
De volgende vergadering gaan we hiermee verder. 

 
Milo 

7 Rondvraag 
- Verslag ETW Utrecht. Joyce, Peter R en Karin zijn bij de introductie geweest in 

Eindhoven. Het systeem is hetzelfde als in Utrecht. Joyce heeft hier veel van 
opgestoken en Peter en Karin hebben vragen kunnen stellen. In Eindhoven is alles 
zoveel mogelijk geïntegreerd in het zwembad, zodat er niet zoveel kabels hoeven 
worden aangelegd bij het opbouwen. Geluid etc. ingebouwd in de startblokken bij 
de keerwand. Aan de andere kant is dit niet mogelijk, omdat het platform 
verschoven kan worden. We zijn niet naar de 2e dag geweest, omdat we al bekend 
waren met het systeem. 

- Jan van der Ven zal aanwezig zijn bij de wedstrijd in Dordrecht (mei 2020). 
-  

 

 

 


