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Datum bespreking

: 24 januari 2011 van 19:45 tot 21:45

Datum verslag

: 28 januari 2011

Locatie

: NOB gebouw, Landjuweel 62 te Veenendaal.

Aanwezig

: mevrouw L. Hendriks (LH)
mevrouw I. van Scherpenseel (IS)
de heer D. Kuin (DK)
de heer H. Bakkenes (HB)
de heer D. van den Berg (DB)

Afwezig

: de heer P. Blanker (PB)

Onderwerp

: Nieuwe opzet commissie incl. te verdelen taken. Verdere uitwerking
competitie opzet.

Opsteller

: de heer D. van den Berg

Kopie verslag

: alle aanwezigen
de heer P. Blanker
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Onderwerp
De nieuwe vinzwemcommissie bestaat uit de volgende leden

Actie

Mevrouw I. van Scherpenseel
De heer D. van den Berg
De heer P. Blanker
Mevrouw L. Hendriks
De heer D. Kuin
De heer H. Bakkenes

Voorzitter
Secretaris
P.R.
Commissielid
Commissielid
Commissielid

Mevrouw C. Oostindie heeft ons laten weten dat ze haar functie als
commissielid beëindigt. Wij danken haar allen voor haar medewerking
als commissielid.
IS zal haar een persoonlijk bedank doen toekomen.
LH meldt dat de wedstrijdkalender op de NOB site niet strookt met de
data die zijn verstrekt door de commissie. PB zal de data bekijken en
de juiste data doorgeven aan de NOB, zodat zij deze kunnen
aanpassen op de site. De juiste data zijn: 27 februari Alkmaar; 20
maart Wijchen; 22 mei nader vast te stellen; 25 en 26 juni NK
Eindhoven.
e
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De voorkeur voor de 4 competitie gaat uit naar 22 mei a.s.
IS meldt dat er in Oss een nieuw zwembad is geopend en vraagt, of
het een idee is om daar een competitiewedstrijd te houden. Allen zijn
hier enthousiast over, IS gaat na of deze datum beschikbaar is in Oss.
Over de nieuwe competitie opzet is nog enige verwarring bij de
verenigingen. Zo is er onduidelijkheid over het aantal te zwemmen
afstanden, en de indeling van de wedstrijd ofwel: de volgorde van de te
zwemmen afstanden.

IS
PB

IS

In de nieuwe opzet is er een onderscheidt gemaakt tussen de
categorieën E/D en C/B/A /V, om in de toekomst een echte competitie
op te kunnen zetten. De commissie attendeert de verenigingen er dan
ook op om bij de inschrijving te letten op de categorie indeling, zodat de
zwemmer/zwemster zoveel mogelijk in zijn eigen categorie deelneemt.
In de nieuwe opzet is er momenteel wel de mogelijkheid om deel te
nemen in de andere categorie. De zwemmer/zwemster kan uiteindelijk
3 of meer afstanden zwemmen.
Naar analogie van de termen MV, AD en PL wordt het onderdeel Bi-fins
voortaan aangeduid als BF.
Bij de categorie D dient de 25 MV nog toegevoegd te worden in het
wedstrijdprogramma.
De afstand 200 BF zal niet worden opgenomen in het
wedstrijdprogramma, maar kan wel als afstand buiten mededinging
worden toegevoegd.
In de nieuwe situatie is er niet de mogelijkheid om de volgorde van de
afstanden binnen een wedstrijd te wijzigen. DB zal de indelingen
bekijken zodat hier in de toekomst geen onduidelijkheden meer over
ontstaan.
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DB

Na de NK zal de commissie bekijken of de nieuwe opzet een succes is. Allen
In de toekomst is het de bedoeling dat alle tijden van elke deelnemer
centraal geregistreerd staan, dit zal gebeuren via het programma
Splash.
Voordat we hier mee aan de slag gaan zal er een workshop worden
HB/IS
georganiseerd, zodat elke deelnemende vereniging bekend is met het
programma. HB zal deze workshop organiseren in samenwerking met
de heer J. van der Ven. Deze zal worden gehouden op 14 of 21 februari
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a.s.. IS zal bij de verenigingen nagaan welke datum het meest geschikt
is.
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LH meldt zich vrijwillig aan om de gegevens centraal bij te houden.
In de nieuwe competitie opzet zal er in de toekomst een puntentelling
worden bijgehouden, wat inhoudt welke zwemmer/zwemster
competitiekampioen is geworden.
Dit zal aan de hand van de CMAS puntentelling worden bijgehouden.
DK zal de CMAS lijsten opvragen, en nagaan hoe deze is
samengesteld.
Dit jaar wordt er weer een NK georganiseerd, in het verleden deden dit
de heer R. Blankevoort en mevrouw C. Oostindie. Zij hebben beiden
kun taak beëindigt als NK-organisatoren, mevrouw K. Neehus heeft
aangeboden deze taak op zich te willen nemen.

DK

De commissie zal haar dan ook de volledige ondersteuning bieden.
Dit jaar zal er ook weer moeten worden gekeken naar de deelname aan
de EK/WK.
Uitgangspunt van de commissie is dat het een sportieve
aangelegenheid moet blijven, wat inhoudt dat er wel aan limieten moet
worden voldaan om deel te mogen nemen aan de EK/WK.
Voor dit jaar zullen de limieten worden gehanteerd die vorig seizoen bij
de NOB zijn ingediend, hier moeten wel de verenigingen over worden
ingelicht.
Wanneer een zwemmer/zwemster een limiet behaald heeft zal hij/zij
wel de deelname aan de EK/WK zelf moeten bekostigen. De NOB kan
wel ondersteunend optreden, bij inschrijving e.d. In de toekomst zal hier
wellicht verandering inkomen.
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HB meldt dat er wel een meerjarenplan moet worden opgesteld, om
hier de doelstellingen in vast te stellen.
De vraag is of PB deze taak wil gaan vervullen, HB biedt zijn hulp aan
om PB te ondersteunen bij de opzet hiervan.
Breedtesport:
Wat zijn de mogelijkheden om het vinzwemmen groter te krijgen?
HB geeft als voorbeeld dat we de publiciteit moeten opzoeken.
Tevens meldt hij dat mevrouw A. Schulze deze taak vervult voor de
NOB. In een later stadium kunnen we haar uitnodigen om gezamenlijk
met haar ideeën op te doen.
We zullen met z´n allen dus naar verschillende mogelijkheden moeten
toewerken.
In dit stadium van de werkzaamheden is besloten om maandelijks een
e
vergadering te plannen, deze zal elke 2 dinsdag van de maand zijn.

PB

ALLEN

ALLEN

Rondvraag/mededelingen:
IS:
Er moet gekeken worden naar de bijlagen van het reglement van het
vinzwemmen, denk hierbij aan zwemkleding.
Tevens moet er gekeken worden naar opleidingen van tijdwaarnemers,
trainers etc.
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