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Punt

Onderwerp
Notulist.

Actie

Wegens afwezigheid van DB zal PB deze keer notuleren.
Vaststelling agenda.

PB

1
2

De voorgestelde agenda is akkoord.
Notulen van 28 juni 2011.

3

Iedereen is akkoord. De notulen kunnen verder verspreid worden.
De notulen van mei ontbreken nog. De daar genomen besluiten zullen
worden bekrachtigd in dit overleg.
Competitie 2e deel
Verhoging wedstrijdgeld
Zoals besproken in het overleg van mei, wordt het inschrijfgeld in 2
stappen verhoogd naar 5 euro per deelnemer. Inmiddels is reeds
e
gecommuniceerd dat de 2 helft van de competitie (sep-dec 2011) er 4
euro wordt gevraagd. Per 1 januari 2012 wordt dit dus 5 euro.

LH

BESLUIT

Wedstrijd december
UZSC wil graag de wedstrijd organiseren. IS vraagt na of het bad in
IS
Nijmegen nog beschikbaar is en meldt dit zsm. Anders zal er een ander
50 meter bad gezocht moeten worden.
Competitie
Aangezien we de competitie verschuiven naar een kalenderjaar, wordt BESLUIT
besloten om de inschrijftijden per 1 januari van het voorgaande jaar aan
te houden. Dat houdt in voor deze competitie dat we inschrijftijden
vanaf 1/1/2010 gebruiken en voor de competitie 2012 vanaf 1/1/2011.
De komende competitie wordt hiermee:
 25-9 Spijkenisse (ORKA) 13u30 inzwemmen
 16-10 Hengelo (Piranha)
 20-11 Oss (Pontos)
 18-12 Nijmegen (UZSC) datum & locatie onder voorbehoud
Puntentelling
DK legt uit dat mbv een spreadsheet de uitslagen gekoppeld kunnen
worden aan een puntentelling. DK zal een uitleg schrijven en die vòòr
de wedstrijd van 25 september verspreiden. Uitgangspunt is dat we op
e
basis van de komende 4 wedstrijden een ranglijst opstellen. De 1 vier
wedstrijden van 2011 worden als proef beschouwd.
Gebruik van Splash
Door PB is de uitnodiging voor 25/9 verspreid. Bedoeling is dat we
alleen nog maar met Splash gaan werken. Verder is nu voor elke
wedstrijd bepaald welke afstanden gezwommen kunnen worden.
Indeling en programma-volgorde wordt nog nader bekeken. DK zorgt
voor Splash-templates van elke wedstrijd. Eind 2011 wordt deze vorm
van de competite geëvalueerd met de vinzwemverenigingen.
4

BESLUIT

DK

DK

Wedstrijd 25 september.
Voorbereidingen lopen goed. Aanmeldingen van jury/kader druppelen
binnen. Aandachtspunt is tijdwaarneming, speaker en kamprechter.
Dat leidt tot de opmerking dat in het algemeen het steeds moeilijker
wordt om vrijwilligers bij (sport)evenementen te vinden. In punt 7 komen
we hier nog op terug.
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5

Badpakken
De CMAS heeft een brief geschreven (bijlage) over de toegestane
badpakken met een CMAS-logo. Na wat moeizame tekstinterpretatie
denken we dat er dit bedoeld wordt:
 Vanaf 1/1/2012 mogen als “lange pakken” alleen de DIANA en
AQUARAPID merken gebruikt worden.
 Alle badpakken van de zgn “new generation” mogen niet
worden gebruikt.
 Badpakken, zwembroeken en bikini’s (zonder logo’s) mogen
gewoon gebruikt worden zonder voorgeschreven merk.

6

7

De Commissie besluit om het bovenstaande voor de Nederlandse
competitie in te laten gaan vanaf het NK 2012 (overgangsperiode). De
vinzwemverenigingen worden geïnformeerd dat in het Buitenland deze
regel al eerder in kan gaan. Daarnaast zal PB namens de commissie
een reactie opstellen richting CMAS over de moeizame tekst en de
verwondering voor deze exclusieve keuze. DK en IS vragen de andere
vinzwemlanden naar hun reactie en polsen de NL dealers over
leveringsvoorwaarden.
Communicatie naar de verenigingen
Op korte termijn zal de Commissie een schrijven uit doen gaan naar de
vinzwemverenigingen met daarin de volgende punten:
 Competitieschema en puntentelling;
 CMAS badpakken;
 Gebruik inschrijftijden;
 Verhoging inschrijfgeld;
 Aanmeldingen gevraagd voor kader.
Beleidsplan, en hoe verder?

BESLUIT
PB
DK & IS

PB & IS

Het beleidsplan is zeer positief ontvangen en inmiddels ook
goedgekeurd door het NOB-bestuur. Het is nu zaak om de acties ook
daadwerkelijk uit te gaan voeren. Het volgende wordt afgesproken:
PB
 Centrale trainingen kunnen inhoudelijk vorm gegeven worden
door de diverse trainers. In het verleden heeft de NOB een
facilitator geleverd om tot lesplannen etc te komen. Qua
organisatie (datum, badhuur) zal de Commissie faciliteren. Dit
vergt nog nadere uitwerking. PB zal hiertoe een opzet maken.
 Voor de opleiding van (nieuw) kader wil DK een instructie /
toelichting op de regels en technieken geven. Hier kunnen ook DK
de trainers aan deel nemen. Doel is om enthousiasme te
kweken, de regeltjes weer op te frissen, kennis te delen en
hopelijk ook nieuwe aanwas te genereren.
 Er is geld beschikbaar om een demonstratieset Vinzwemmen
aan te schaffen. Deze wordt bij voorkeur op het Bondsbureau
DK
bewaard en kan door alle vinzwemverenigingen gebruikt
worden. DK informeert bij leveranciers naar mogelijkheden qua
PB
sets, PB neemt contact op met de NOB.
 Ook voor de internationale wedstrijden is geld gereserveerd.
Het voorstel is om dit als stimulans te gebruiken als bijdrage in
de kosten voor deelname aan buitenlandse wedstrijden. Er zal
een internationale wedstrijd (2012) gekozen worden en er zal
naar gestreefd worden om daar met zwemmers van zoveel
mogelijk verenigingen aan deel te nemen.
Rondvraag.
9
PB meldt dat er een Commissie Freediving is opgericht. Gezien de
overlap in technieken en mogelijke synergie zal deze commissie
binnenkort contact opnemen en zich voorstellen.
VOLGENDE BESPREKING: dinsdag 11 oktober 2011, 19u30, Bondsbureau Veenendaal.
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