Besprekingsverslag Bijeenkomst Vinzwemmen

Datum bespreking

: 1 september 2020 20:00 uur

Datum verslag

: 2 september 2020

Locatie

: Skypeverbinding

Deelnemers

: Inge van Scherpenseel (voorzitter), Peter Blanker (notulen), Mireille
Harteveld, Femma Neehus, Leo Bol, Karin Neehus, Milo Grosz, Bas Vijlbrief

Afgemeld

: niemand

Opsteller

: Peter Blanker

Kopie verslag

: alle deelnemers
de heer Erik van Vessem (NOB)
bondsbureau (NOB)
website www.vinzwemmen.nl

Ingekomen stukken

: Corona protocol zwembad Kromme Rijn
Corona protocol zwemwedstrijd ZV Hoogland
Voorstel Corona protocol door Leo Bol
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Onderwerp
Inleiding, vaststellen agenda en notulist/verslag
Vooraf is de agenda rondgestuurd. Peter notuleert.
Van de vorige bijeenkomsten zijn nog geen verslagen. Karin en Femma kijken nog of en wat
ze kunnen terugvinden.
Voorbereiding wedstrijden najaar 2020
In het najaar kunnen we op 4 oktober en 22 november in Utrecht terecht.
Als commissie willen we dit veilig doen en daarom stellen we een Coronaprotocol op.
Leo bespreekt onze gedachten met Ada zodat beide vz kamprechters dezelfde info en
gedachten hebben. Enkele kernpunten:
 Mondkapjes voor de juryleden. De commissie (Karin) zorgt hiervoor, maar
uiteraard is het fijn als de juryleden ze zelf (ook) meenemen;
 Werken met voorstart en looproute (1 richtingsverkeer)
 Publiek naar boven
 Vaste plekken voor de verenigingen
 Rekening houden met langere tijd voor ploegleiders en juryoverleg
Het uiteindelijke protocol wordt rond gestuurd als nieuwsbrief. 4 oktober is ook
oefenmoment.
Samenstelling commissie vinzwemmen
We doen een rondje hoe iedereen in de commissie zit en wat onze bevindingen zijn.
Dat leidt tot de volgende constateringen:
 We zijn commissielid op persoonlijke titel. Uiteraard hebben we een binding met
onze verenigingen maar we zitten in de commissie voor vinzwemmend Nederland.
 We vinden het belangrijk dat elke vinzwemvereniging zich vertegenwoordigd voelt
in de commissie
 We mogen wel sneller tot afronding van acties komen en elkaar daar ook op
aanspreken.
 Elk jaar in september doen we een soortgelijk rondje om de klokken gelijk te
zetten.
 Inge blijft nog voorzitter. Ze vind het zelf nog leuk en wij vinden allemaal dat ze het
goed doet!
Centraal emailadres / nieuwsbrief
Bas neemt contact op met Frank Schijf of dit te regelen is.
Daarnaast maken we weer nieuwe nieuwsbrief. Afspraken blijven ongewijzigd: Mireille klust
hem in elkaar, Karin verspreid de PDF.
Reglement
Het reglement wordt nog 1 keer besproken door Milo, Bas, Karin en Leo op 16 september.
Op de daaropvolgende commissievergadering (6 oktober) maken we hem dan definitief. Het
definitief concept wordt gemaild, opmerkingen vooraf geven.
WVTTK
Inge gaat waarschijnlijk met Jade naar het EJK in Italië. Vooralsnog gaat deze door. Betekent
dat ze maandag 5 oktober per auto vertrekt en niet bij overleg 6 oktober zal zijn. Ook Milo is
in die periode op vakantie. NB: inmiddels is het EJK geannuleerd door de CMAS.
Bas had zich al ingeschreven voor de CMAS trainerscursus (on-line), Peter inmiddels ook.
Peter doet de oproep om alle declaraties in cc naar hem te sturen, dan kunnen we de
boekhoudingen vanuit commissie en NOB goed vergelijken.
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Volgend overleg: dinsdag 6 oktober 2020, on-line (met dank aan Milo)
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