Besprekingsverslag nr. 20110606

Datum bespreking

: 6 juni 2011 van 19:45 tot 21:45

Datum verslag

: 28 juni 2011

Locatie

: NOB gebouw, Landjuweel 62 te Veenendaal.

Aanwezig

: mevrouw I. van Scherpenseel (IS)
mevrouw L. Hendriks (LH)
mevrouw K. Neehus (KN)
de heer D. Kuin (DK)
de heer P. Blanker (PB)
de heer H. Bakkenes (HB)
de heer D. van den Berg (DB)

Afwezig

:

Onderwerp

: Nederlandse Kampioenschappen en overige

Opsteller

: de heer D. van den Berg

Kopie verslag

: alle aanwezigen
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Punt
1

Onderwerp
Nederlandse Kampioenschappen (NK):

Actie

HB meldt dat hij zal zorg dragen voor de elektronische tijdwaarneming
tijdens de NK.
KN geeft aan dat er 130 vooraanmeldingen zijn voor deelname, 80%
hiervan is definitief. Verder meldt zij dat de buitenlandse verenigingen
nog een oproep krijgen om eventueel nog in te schrijven voor
deelname.
PB vraagt wat de momentele status is van het draaiboek van de NK,
KN geeft aan dat deze momenteel summier is opgezet. Zij zal deze in
later stadium uitwerken en overhandigen aan de commissie van het
vinzwemmen. De vinzwemcommissie geeft aan als KN hulp nodig
heeft bij de opzet van het draaiboek dat zij op de medewerking kan
rekenen van het bestuur.
Het bestuur van de NOB had in een eerder stadium gevraagd naar de
begroting van de NK. Deze heeft het bestuur nog niet mogen
ontvangen. HB attendeert KN er wel op, dat zij deze moet indienen bij
de NOB.
We komen tot de constatering dat de NK vrij laat in het seizoen
gehouden wordt. Aan de hand van de KNZB kalender en de datums
welke nog beschikbaar zijn in de Tongelreep, zal er een inventarisatie
moeten worden gemaakt. Tevens zal er ook naar de wedstrijdkalender
van de buurlanden, België en Duitsland, moeten worden gekeken
alsmede de CMAS kalender. Hier later meer over.
KN heeft tevens een voorstel betreft de attentie´s welke aan de
vrijwilligers ter beschikking worden gesteld.
Zij heeft als voorstel om een (bad)handdoek te laten maken, en deze
ook in de reguliere verkoop te doen. Met deze verkoop zal een
bepaald winstpercentage worden opgehaald, waarmee de kosten van
de NK zullen worden gereduceerd. De vrijwilligers hoeven deze
uiteraard niet te kopen.
Wel geeft KN aan dat dit nog haalbaar is i.v.m. de productie hiervan.
Aandachtspunten NK.
- LH zal de NR-lijst doormailen aan KN.
- DJ voor de muziek, momenteel nog geen gegadigde.
- LH meldt dat er gelet moet worden op de baanindeling, dit is in
het verleden wel is fout gegaan.

2

De categorie E zal op het NK mogen deelnemen met een mono vin.
De commissie dient dit wel aan te passen in het reglement.
Invoeren tijden Splash:

3

PB is nagegaan of er aan de hand van Excel lijst de tijden van de
zwemmers ingeschoten konden worden in Splash. Dit is echter niet
mogelijk, deze zullen dus handmatig moeten worden ingevoerd. IS
geeft aan dat erin principe de tijden al voor een groot gedeelte zijn
ingevoerd door Milo Grosz. Na het NK zal er een inventarisatie moeten
worden gemaakt welke er in het bestand nog ontbreken. In een later
stadium meer.
Perslucht:
De persluchtflessen dienen aan de CMAS reglementen te voldoen, wat
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inhoudt dat deze om de 2 jaar gekeurd dienen te worden.

4

Tevens zal dit moeten worden aangegeven in het Reglement van de
NOB.
Beleidsplan:

IS?

PB meldt dat er veel positieve reacties zijn gekomen, echter geeft hij
ook aan dat er geen aanmeldingen zijn geweest voor de
vrijwilligerstaken. PB zal een aantal mensen persoonlijk benaderen
voor het vervullen van deze taken.

5

Tevens zal het beleidsplan ter goedkeuring worden verstuurd aan de
NOB, om deze vervolgens definitief te maken.
Wedstrijdkalender competitie:

PB

Op de volgende datums zullen de competitie wedstrijden gehouden
worden, tussen haakjes staat de organiserende vereniging.

6

25-9
Spijkenisse (ORKA)
16-10 Hengelo (Piranha)
20-11 Oss (UZSC)
18-12 Nijmegen (Pontos)
Splash:

onder voorbehoud

7

De Splash-templates zijn nog niet gerealiseerd. DK zal contact
DK
opnemen met de heer J. van der Ven om hier een opzet voor te maken.
In een later stadium hier meer over.
Rondvraag:

onder voorbehoud
onder voorbehoud

LH:
Vraagt of Carla Oostindie al bedankt is. IS geeft aan dat dit nog niet is
gebeurd. HB geeft aan dat hij deze taak zal verzorgen vanuit de NOB.
Wat is de momentele stand van de puntentelling? DK heeft tot op
heden hier nog geen tijd voor gehad. Het verzoek aan DK is dat hij dit
e
wel voor de 2 helft van de competitie heeft gerealiseerd.

HB

DK

VOLGENDE BESPREKING: dinsdag 28 juni 2011 19:30 – 21:30
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