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Datum bespreking  : 3 november 2020 20:00 uur 
 
Datum verslag   : 4 november 2020 
 
Locatie    : Skypeverbinding 
 

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

   Afgemeld :  niemand 
    

 
Opsteller   :  Peter Blanker 
 
Kopie verslag   : alle deelnemers 
      de heer Erik van Vessem (NOB)  

  bondsbureau (NOB)  
  website www.vinzwemmen.nl 

 
Ingekomen stukken : reglement vinzwemmen 
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Punt Onderwerp Actie 

1 Inleiding, vaststellen agenda en notulist/verslag 
Vooraf is de agenda rondgestuurd. Peter notuleert. 
De notulen zijn akkoord en geplaatst op vinzwemmen.nl 

 
PB 
 

2 Annuleren wedstrijden najaar 2020 
De wedstrijd op 4 oktober is goed verlopen. Evaluatie is geweest en te vinden op 
www.vinzwemmen.nl  
 
Er stond nog één wedstrijd gepland in het najaar, op 22 november in Utrecht. 
Met de huidige aanscherping van de Corona maatregelen kan die helaas niet door gaan. 
We verwachten niet dat we alsnog een factuur zullen krijgen. In 2020 zullen we geen 
wedstrijd meer organiseren, gezien de beperking van maximaal 30 aanwezigen, geen 
wedstrijden en/of zwembaden dicht. Peter Raadschelders benadert het zwembad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Peter R 

3 Wedstrijdprogramma 2021 
Ook in 2021 verwachten we niet dat er een normale competitie kan zijn. We proberen een 
nieuwe datum in januari of februari 2021 te krijgen. Wederom in Utrecht omdat we daar nu 
ervaring hebben met ons Corona protocol, er 80 mensen in mogen en het centraal bereikbaar 
is. Uiteraard afhankelijk van de Corona maatregelen. 
 
Qua programma kijken we of we vooral de meer ‘populaire’ afstanden kunnen aanbieden of 
meer programma’s. Peter R vraagt het zwembad ook of we het bad langer kunnen huren.  
 
Ook is een mogelijke wedstrijd in een 25 meter bad besproken. Nadeel is dat dat kleiner is 
(dus mogelijk minder deelnemers veilig in zwemzaal). In ieder geval is ETW dan ook zeer 
wenselijk. Hoofddorp werd als optie genoemd evenals Oss (beiden hebben tribune). Verder is 
er in Capelle (via Orka ’97) een nieuw 25 meter bad met ETW. 
Conclusie nu is dat we ons richten op Utrecht in januari / februari en ondertussen verder 
kijken en de ontwikkelingen volgen. 
 

 
 
 
 
 
 
Peter R 
 

4 Reglement Vinzwemmen 
Een definitief concept van het vernieuwde reglement is vooraf verspreid. De laatste 
opmerkingen zijn doorgenomen en daarmee stellen we hem vast. Milo verwerkt alles en 
Mireille is tegenlezer voor nog wat stijl en typefouten. Deze editie krijgt de versie januari 
2021. 
 
Daarnaast spreken we af dat we na elk NK vinzwemmen een eventuele update maken. Door 
het jaar heen verzamelen we op- en aanmerkingen en kijken we of er vanuit CMAS 
wijzigingen zijn. Op het NK werken we dan met een stabiele situatie. 
 

 
Milo & 
Mireille 
 
 
 
Allen 

5 Keuringstermijn 
Tijdens de ALV van de NOB is besloten dat de medische keuring anders wordt ingevuld. 
Vinzwemmers hoeven daardoor niet meer jaarlijks gekeurd te worden. De CMAS eist dit 
volgens ons nog wel en de meerderheid van de commissieleden wil dat dan ook als 
uitgangspunt hanteren. Verzoek is om in gesprek te gaan met NOB hoe hier mee om te gaan. 
 

 
 
Inge & 
NOB 

6 Financiën 
Peter heeft gesproken met Desmond en Marieke. Was goed en verhelderend gesprek. We 
hebben een jaarbegroting van €10.000,- Demo’s viznwemmen worden ivm Corona niet actief 
aangeboden.  
Milo en Peter R sturen nog de ontbrekende gegevens naar de NOB (met cc naar Peter B) 
zodat die afgehandeld kunnen worden. De deelname van Bas en Peter B aan het CMAS online 
congres is geregeld. 
Er is een voorstel om voor het nog beschikbare budget een leuke bestemming te zoeken, 
bijvoorbeeld een mok voor alle wedstrijdzwemmers met vinzwemlogo. We besluiten echter 
dat we beter het geld niet kunnen opmaken. Ervaring leert dat als er goede (extra) ideeën 
zijn, we daar ook steun voor krijgen. 

 
 
 
 
Milo 
Peter R 

http://www.vinzwemmen.nl/
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7 WVTTK 
Bas heeft met Frank Schijf een algemeen e-mail adres geopend voor de commissie: 
vinzwemcommissie@vinzwemmen.nl. Kan alleen niet automatisch geforward worden naar 
gmail of hotmail adressen. Daarom zal Karin deze mailbox als eerstverantwoordelijke in de 
gaten houden. Komende tijd vooral experimenteren en zien hoeveel vragen er daadwerkelijk 
gaan komen.  
 
Peter heeft deelgenomen aan een sessie over zeemeerminzwemmen en het verslag gedeeld. 
Deze sessie was georganiseerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Waarschijnlijk pakt 
KNZB het vervolg op. Vanuit vinzwemmen is aangeboden onze ervaringen (reader 
Vinzwemmen met Perslucht, organiseren van demo’s)  te delen en mogelijk dat we hiermee 
een nieuwe doelgroep voor ons bereiken. 
 

 
 
 
Karin 

 

Volgend overleg: dinsdag 1 december 2020, on-line (met dank aan Milo) 

mailto:vinzwemcommissie@vinzwemmen.nl

