Besprekingsverslag nr. 20110308

Datum bespreking

: 8 maart 2011 van 19:45 tot 21:45

Datum verslag

: 6 april 2011

Locatie

: NOB gebouw, Landjuweel 62 te Veenendaal.

Aanwezig

: mevrouw I. van Scherpenseel (IS)
mevrouw L. Hendriks (LH)
de heer D. Kuin (DK)
de heer P. Blanker (PB)
de heer D. van den Berg (DB)

Afwezig

: de heer H. Bakkenes (HB)

Onderwerp

: Verdere uitwerking competitie en overige zaken

Opsteller

: de heer D. van den Berg

Kopie verslag

: alle aanwezigen
De heer H. Bakkenes
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Onderwerp
Notulen:

Actie

De notulen van 24 januari 2011 zijn goedgekeurd door alle commissie
leden. Het verzoek is deze op de site van de NOB te plaatsen, DB zal
het verslag naar het bondsbureau mailen.

DB

Competitie:
De competitie wedstrijden 1 & 3 hebben nu een definitieve opzet, de
organiserende vereniging dient zich hier ook aan te houden.
Bij het indelen van de series dient men rekening te houden met de
volgende eisen:
- Jongens/meisjes gescheiden;
- Er moet op tijd worden ingedeeld;
- Voor de categorie V een aparte serie aanhouden, indien dit
mogelijk is;
- Er mogen geen extra afstanden worden toegevoegd.
DK en DB moeten nog naar de opzet van de overige competitie
wedstrijden kijken.
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DK/DB

Financiën:
Voor de wedstrijd in Oss moet een budget worden opgesteld, IS heeft
contact gelegd met Oss of de beschikbare data en wat de kosten zijn.
Zij meld dat er in het verleden de kosten voor competitie wedstrijden
werden vergoed door het bondsbureau.
PB meldt dat zijn kosten niet werden vergoed voor de wedstrijd die
georganiseerd is door Orca. Vanuit het bondsbureau kwam de melding
dat hier geen budget voor is opgenomen.
IS meldt dat Orca deze kosten alsnog moet indienen bij HB. Tevens zal IS/PB
IS een begroting opstellen voor de wedstrijd in Oss en deze indienen bij
HB. In de toekomst wordt de begroting opgenomen in het beleidsplan,
waarvoor PB een voorzet zal maken.
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Splash:
De workshop van Splash is zeer goed bevallen, het was erg leerzaam.
De commissie wil de heer J. van der Ven bedanken, het verzoek aan
HB om voor een persoonlijk bedankje aan de heer J. van der Ven te
zorgen.

HB

Wel is naar voren gekomen dat er het een en ander moet worden
voorbereidt. DK biedt aan om zich in te zetten voor de opzet van
Splash.

DK

Puntentelling competitie:
In de bespreking van 24 januari jl. is aangegeven dat er een
puntentelling zal worden bijgehouden om uiteindelijk te bepalen welke
zwemmer/zwemster competitie kampioen is geworden.
Om deze te bepalen zal de puntentelling worden aangehouden welke
de CMAS hanteert.

DK

DK zorgt in een later stadium voor een uitleg van de CMAS
puntentelling.
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Deelname EK/WK en NL records:
Om deel te nemen aan een EK/WK zal er moeten worden voldaan aan
e
de 16 tijd van het betreffende evenement.
Er wordt door de commissie verwezen naar de limieten van 2010,
echter meldt LH dat deze niet corresponderen (limieten voor senioren
waren voor EK i.p.v. WK). LH zal de limieten bekijken en waar nodig is
aanpassen. Tevens zal zij deze per mail versturen aan de
commissieleden.

LH

LH meldt dat er tevens naar de NL-records moet worden gekeken, deze LH
is momenteel niet up to date. LH zal deze taak op zich nemen en per
mail versturen aan de commissieleden.
.
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NK 2011:
IS zal mevrouw K. Neehus uitnodigen voor de volgende vergadering
betreft de stand van zaken van de NK. Momenteel is er niets bekend bij
de commissie.
LH vraagt er welke kleding voorschriften moeten worden gehanteerd
voor de zwemmers. Vanwege het feit dat de NK ook met de CMAS
voorschriften werkt, moet deze worden gehanteerd. De zwemkleding
moet dus voldoen aan de voorschriften van de CMAS.
DK mailt deze voorschriften door.
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DK

Buitenwedstrijden:
Zoals bekend worden er elk jaar buitenwaterwedstrijden gehouden. IS
IS
zal contact leggen met mevrouw N. Voet of zij voor deze wedstrijden de
organisatie op zich wil nemen.
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Zwemvliezen:
DK meldt dat er in de huidige competitie zwemmers zwemmen met
vinnen die niet zouden voldoen aan de reglement van CMAS. In het
NL-reglement staat hier echter niets over vermeld, uiteindelijk moet
deze wel worden gerealiseerd.
DK mailt wat de eisen zijn, die de CMAS hanteert, echter alleen moet
iemand nog de bijlage verzorgen voor het NOB reglement.
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DK

Rondvraag:
HB (via mail) vraagt of PB als consulent wil fungeren voor de afdeling
vinzwemmen. De commissie is er blij mee, dat PB dit wil doen.

VOLGENDE BESPREKING: 5 april 2011 19:30 – 21:30.
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