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Besprekingsverslag Bijeenkomst Vinzwemmen 
 
  
 
Datum bespreking  : 7 juni 2022 20:00 uur 
 
Datum verslag   : 12 juni 2022 
 
Locatie    : Teams verbinding 
 

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

   Afgemeld :  niemand 
    

 
Opsteller   :  Peter Blanker 
 
Kopie verslag   : alle commissieleden 
      de heer Daniel van Bakel (NOB)  

  bondsbureau (NOB)  
  website www.vinzwemmen.nl 

 
Ingekomen stukken : stukken NK & nieuwsbrief 
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Punt Onderwerp Actie 

1 Inleiding, vaststellen agenda en notulist/verslag 
Overleg straat vooral in het teken van de voorbereidingen NK. Peter notuleert. Geen 
opmerkingen op verslag vorig overleg (dd 15 mei 2022). Terugmelding naar vraagsteller masker 
is inmiddels gebeurd. 
 

 
PB 
 

2 Intern commissie.  

3 NK 2022 
 
De jury indeling is zo goed als rond. We zwemmen over 8 banen, beide dagen. 

 Opening wordt verzorgd door Daniël van Bakel, NOB bestuurslid Sport. 

 Voorkeur voor dopingcontrole op zondag. Peter legt contact met Doping autoriteit. 

 Sokjes mogen gebruikt worden. Zie ook flyer die we met de nieuwsbrief mee sturen. 

 Milo komt op zondag helpen en vraagt of Dennis en Maikel ook komen. 

 Bas kan helpen bij de estafettes. 

 Programma maken we op woensdag 15 juni definitief. Milo helpt bij de certificaten. 

 Peter zorgt voor voldoende toner en benodigdheden laptop kist. 

 Karin kijkt nog of er een Oekraïense vlag geregeld kan worden. 

 Evaluatie doen we (online) op 5 juli 2022. 
 

 
 
 

4 Mededelingen / rondvraag 

 De nieuwsbrief is gereed en wordt verstuurd.  

 In september doen we een live bijeenkomst bij Karin thuis (met Chinees eten). 

 Wedstrijden najaar zijn nog niet bekend. Aanvragen lopen nog. 

 Afrekening Dordrecht (2022w4) ETW ligt bij Bondsbureau. 

 Als er vragen van / nieuwe trainers zijn dan verwijzen we die naar Bas en het materiaal 
dat we hebben gemaakt. 

 

 

Volgend overleg: dinsdag 5 juli 2022, via Teams. 


