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Onderwerp
Inleiding, vaststellen agenda en notulist/verslag
Vooraf is de agenda rondgestuurd. Peter notuleert. Geen opmerkingen op verslag vorig
overleg (dd 1 feb. 2022).

Actie
PB

Wedstrijden voorjaar
Bij de wedstrijd in Hoofddorp leek het afmelden van zwemmers tijdens het
ploegleidersoverleg wat chaotisch te verlopen. Na wat discussie maken we de volgende
afspraken:
 We schrijven een stuk in de nieuwsbrief hoe we willen werken met inschrijvingen
(welke tijden mag je gebruiken), wijzigingen en afmeldingen, enzovoorts.
 Inge en Peter stellen een ‘inventarislijst’ op met zaken die klaar zouden moeten
liggen bij het secretariaat.
 Een inschrijftijd is persoonlijk. Als een zwemmer van vereniging wisselt mag de tijd
gewoon mee.

Inge&
Peter

Voorbereidingen voor 2022W3 Capelle lopen. MonoVinzz komt helaas niet vanwege het late
tijdstip en lange reistijd.
Peter
Puntentelling wordt weer bijgehouden en gepubliceerd.
Inge gaat met 5 zwemmers naar Leipzig (22 april). Er was weinig tijd en er moest veel
(inschrijf)papier ingevuld worden, daarom is er geen uitvraag gedaan naar de andere
verenigingen. Achteraf blijkt dat meerdere aanwezigen de uitnodiging ontvangen hadden, dus
hierbij de oproep om sneller elkaar op te zoeken om af te stemmen wie er interesse heeft.
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NK 2022
NK2023 staat in optie, wordt 17&18 of 24&25 juni 2023. Definitieve weekend horen we medio
juni 2022.

Karin

Karin mailt de opzet van het programma NK2022 rond. Uitnodiging gaat liefst nog deze week
de deur uit.
Vanwege Corona verzachten we de eis dat een zwemmer aan twee wedstrijden moeten
hebben deel genomen in het laatste jaar. Starten vanuit het water staan we echter niet toe en
ook moet een zwemmer wel weten hoe het er op een wedstrijd aan toe gaat. Daarom de
aangepaste eis: “deelgenomen hebben aan minimaal 1 wedstrijd in de afgelopen 5 jaar”.
De eis tav van keuring is al vervallen, zie notulen 1 feb 2022.
Peter vraagt na of en wie de opening zou willen verzorgen.
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Gebruik sokjes etc
Het reglement is niet duidelijk (genoeg) qua gebruik van sokjes en straps (bandjes om je vin
aan de enkel vast te houden). De commissie besluit om het –in afwijking van het CMAS
reglement- dit gebruik toe te gaan staan. In Capelle zullen we alle mogelijke uitvoeringen
fotograveren en vast leggen om een stuk duidelijkheid te bieden. Uiteraard willen we niet dat
er straks in panty’s en kniekousen gezwommen wordt.
Dat zullen we ook goed beschrijven in de definitieve uitnodiging van het NK.
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Rondvraag
Geen.

Volgend overleg: dinsdag 12 april, deze komt in de plaats van het maart en het april overleg.
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