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De Kimpe Ingrid, Babette Forsyth, Jasmien Dumortier
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Els Audenaert (STC VZF), Kimberly Vyncke
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1. Jury VZF
2013
B: 6 deelnemers - nog 2 praktijkexamen – allen nog assistent-ref najaar
2014
D:
13 deelnemers – herexamen 1 feb
Opmerkingen nog te bespreken? Zie onder – Evi.
C:
12 kandidaten – examen 18/1 – herexamen BK 8/2
2015
A: 3 (Ingrid, Marie-Martine, Nathalie) kandidaten ingeschreven.
De toelatingsvoorwaarden gelden vanaf het moment dat ze B geworden zijn. Je kan niet in oktober 2014 B
gehaald hebben en dan de wedstrijden tellen die je als D of C gejureerd hebt, dit is niet toegelaten.
Het VSB heeft de procedure al versoepeld maar de nodige ervaring is toch wel vereist.
Daarom wordt beslist het examen in het voorjaar 2016 in te plannen.
D: bij voldoende kandidaten – september
B: datum te bepalen - wedstrijdsecretaris – geïntegreerd in de cursus jury B – oproep kandidaten te doen
via nieuwsflash.
Te bespreken op volgende vergadering: zijn er jury die de cursus wedstrijdsecretaris niet hebben gevolgd?
Jury evaluaties
Niets te melden
Schema opleidingen
2014
2015
D
D
C
B + WS

2016
Najaar D
Voorjaar C
Voorjaar A

2017
D
B + WS
A

WS = wedstrijdsecretaris
Varia
-

scoreboeken via AGO Books – 50 stuks besteld, nog niet geleverd

2. Kalender
2016: VK of BK junioren samen met KNZB organiseren? (was volgende stap in samenwerking met
KNZB): we zullen eerst kijken of we het VK senioren/masters eind november 2015 al samen kunnen
organiseren, dan evalueren. > Els heeft vraag gestuurd
3. Wedstrijden

Kalendervergadering: zondagvoormiddag 20/9/2015 - Hofstade
Wedstrijdsecretarissen
Suzy Moons (niet junioren), Katrien Meert (SKF wedstrijden enkel), Patrick Van de Poel, Hilde
Vandenabeele + Ingrid zelf = 5 personen
Els moet ze nog officieel informeren
Recreameeting: voorinschrijving SKF en LSVZ ontvangen, Els doet nog een oproep via Nieuwsflash
(ok)
Wedstrijdprogramma: niets te melden
Inschrijvingen/trekkingen 2015
Alle info t.e.m. het VK cadet staan online
Reglement Combo BK en Master categorie
Voorstel meenemen naar vergadering Nationaal: Minimum 8 zwemsters voor alle categorieën behalve
Masters met minimum 6 – waarom wij strenger dan FINA reglementen? Ingrid en Evi trachten dit via
de Sportcommissie toch te wijzigen!
Werd besproken: OK voor masterteams minder dan 8 zwemsters in leeftijdscategorie. NIET bij Open
Combo.
Resterende medailles
Er zijn nog voldoende medailles bij Ingrid
4.
Reglementen
Draaiboeken en reglementenbundels
Sportreglement competitiewedstrijd + lastenboek VK’s + draaiboek organisatie zou moeten
samengevoegd worden > stand van zaken: nog niet rond
Aanpassing reglementen recreatieve meetings
De reglementen werden aangepast en online gezet + in nieuwsflash vermeld (ok)
5. Selectiewerking
Algemeen
• Zie apart werkdocument
Junioren
2016: selectiedag 20/9/2015 – hofstade + 21-24 december stage hofstade
Fiebe en Annabel zwemmen solo op French Open
Miniemen
Selectiedag Paaszondag 5/4
Stage 2015: 17 t.e.m. 21 augustus
Op het Vlaams Criterium Kadetten op 1/11/2015 kunnen solo en duet worden gezwommen voor
selectie wie zwemt op de Flanders – streefpunten worden nog bekend gemaakt om uit te maken of ze
voldoende niveau hebben om in te schrijven op de Flanders
Stage 2016: 15-19 augustus
Uitrusting
De trainingen zijn aan vervanging toe, Els bekijkt of het mogelijk is deze te vervangen.
Wildcard mogelijk vanaf 2015
Er kan een wildcard worden gegeven aan zwemsters die om gegronde én bewijsbare reden (gekwetst,
ziekte, overmacht, …) niet op een selectiedag aanwezig kunnen zijn of later uit een selectie zijn
gevallen, maar wel kans maken om in de Top9 van een selectie kunnen zitten. De clubsecretaris
moet hiervoor een aanvraag doen bij de VZF vóór de selectiedag. De beslissing ligt bij het
sportbestuur, de trainsters en de technisch directeur.

Het Sportbestuur wil hiermee zwemsters met de nodige capaciteiten, maar die door omstandigheden
uit de boot zijn gevallen binnen het programma, toch een kans bieden terug aan te sluiten met als doel
een team te vormen met de beste Vlaamse zwemsters. Het maximum aantal op stage en op wedstrijd
blijft wel om budgettaire redenen.

−

6. Jeugdfonds en Synchro
Nu: Paco concept = brevettendag organiseren – eigenlijk niet volledig correct, beter zou zijn de
Zeemeerminbrevet te integreren
! Els gepolst of Annemie van Wios dit wilt uitwerken > zij testen dit uit op brevettendag 10/5

−
−

7. Brevetten
Aanpassingen door de Walen? – ingrid heeft ze nog niet doorgekregen
Oproep doen voor brevettendagen?
o SCB 18/4 en WIOS 10/5

−
−

−

−
−

−

8. Permanente vorming - opleidingen
Stand van zaken initiatoropleiding:
o Najaar Gent/West-Vlaanderen: 21 deelnemers – examen 22/2
Stand van zaken instructeur B:
o Timing: eind mei alle teksten verzamelen?
o Leonie: op synchro cup komt iemand spreken over routines waarschijnlijk – even
afwachten of we dit materiaal kunnen gebruiken? Gesprekken met Leonie afwachten
o Gebruik van beeldmateriaal, moderne technologie in training: Norbert Nederlof gaat dit
vak geven
o Teksten jury C + deel sportreglementen: wordt door Jasmien nog overlopen met Evi.
Bijscholingen voorjaar 2015
o Jaarplanning: 22 februari Antwerpen
o Mei 2015 Synchrocup Hoofddorp KNZB: topics nog niet gekend
o Bijscholing vormspanning en lenigheid: 8/3
o Optimale teamprestatie – Katrien Franssen – eind mei of begin september
9. Beleidsplan
Selectiewerking – doelstellingen te herzien
Promotieplan – even on hold
9. Varia
Samenstelling VSB: aanduiding voorzitter en secretaris – afvaardiging nationaal: wachten tot
sportbestuur voltallig is

Vergaderingen
−
−
−

Nationale Sportcel synchro:
Nationale Sportcommissie Synchro:
Vlaams Sportbestuur Synchro:

To do’s
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Materiaalzak: flappen bijbestellen

Ingrid

Aan te passen sportreglement:
aantal teams miniemen en Kadetten die mogen zwemmen tijdens
wedstrijden. > ze mogen allemaal zwemmen – aan te passen in het
sportreglement!
Recreatieve meetings reglementen
Promotieplan synchro

Ingrid

Els/Babette
Els

Tegen
wanneer?
Ok – factuur
aan VZF

2/2015
Prioriteit?

o Doel: meer leden en meer clubs
o Brevet zeemeermin
o clubfolders met foto’s
Jeugdfonds + Splash
Verplicht karakter bijscholing jury – nieuwe reglementen > Procedure
KBZB bekijken en voorstel doen + Nationale tussenkomst bij 4jaarlijkse reglementswijziging nog uit te klaren
Te bekijken FB van jurycursus D
Misschien voor de kandidaat juryleden die nog geen praktijk ervaring
hebben met synchroon zwemmen, zou het interessant zijn om ook
de basisbewegingen te leren kennen. Uiteraard is dit persoonlijk,
voor de coaches die kandidaat jury zijn is dit dan weer een
overbodig onderwerp.
feedback na oefening praktijk had goed geweest
Aspirant initiator – of soortgelijke: nagaan of er geen eenvoudige
cursus door de VZF kan worden georganiseerd, zonder diploma,
uiteraard bij voldoende kandidaten

Els/Annemie
Els
2015

Evi

Els

Volgende
vergadering

