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Verslag VSB Synchro – onder voorbehoud
Datum:
Plaats:

Vrijdag 6 september 19u
St-Niklaas, vergaderzaal zwembad

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

De Backer Koen, De Kimpe Ingrid,
Van Der Gucht Evi, Babette Forsyth, Stuyck Inge
Els Audenaert (STC VZF)

1. Jury
Jurycursussen
2012
D: nog 1 herexamen te doen
C: nog 4 praktijk en 1 nog theorie en praktijk
2013:
D: 16 deelnemers
B: op 7 december theorie: 4 kandidaten
Jury evaluaties
Els neemt contact op met Evi voor stand van zaken
Juryoproep
verstuurd
1. Kalender
Per wedstrijd zal Ingrid een inlichtingenblad opmaken met alle nodige info (vooraf na te laten lezen
door de organiserende club )
De inschrijfdata werden vastgelegd en komen op het inlichtingenblad te staan.

3. Jaarvergadering
Weinig reacties binnen kandidaten – afwachten tot op de jaarvergadering
13/10/2013: Recreatieve Meeting (halve dag) - LSVZ Synchronettes/ GEANNULEERD WEGENS
GEEN ZWEMBAD;
19/01/2014: Vlaams Kampioenschap Junioren
09/02/2014: Vlaams Kampioenschap Miniemen
06/04/2014: Vlaams Kampioenschap Kadetten
XX/05/2014: Recreatieve Meeting (halve dag) - DDZZ
05/10/2014: Vlaams Criterium Junioren (halve dag)
19/10/2014: Vlaams Criterium Miniemen (halve dag) - AZSC Synchro Dolfins
02/11/2014: Vlaams Criterium Kadetten (halve dag)
30/11/2014: Vlaams Kampioenschap Senioren/Masters
Binnengekomen agendapunten:
•

•

Stand van zaken voor het acces bestand voor de puntentelling. Werkt het voor enkel routines?
Kan de startvolgorde al gegenereerd worden, bij een wedstrijd met enkel routines? Is er al een
goede handleiding voor het opstarten?
Ingrid zal het Accessprogramma eens doorsturen naar Els – zij kent misschien iemand die
goed met Acces kan werken om de nodige aanpassingen te doen

Planning 29 september
10u30-12u30 – meerjarenplan Els, Jasmien en Sigrid + Ingrid – incl. jaarvergadering
Wordt erkend als bijscholing van 3 uur
Selectiedag
10u30 tot 12u: testen lenigheid + aanleren stukje routine in de sporthal voor iedereen (Ineke
en Inge)
12u30: start conditietesten voor iedereen + vertical voor iedereen
Aansluitend routines kadetten tot +/- 15u30
+/-15u30: routines junioren tot +/- 17
4.
Nieuwe FINA – figuren - Bijscholing voor A, B, C en coaches
LEN clinic in Bonn (11-13 oktober) – Evi en Chantal gaan hierheen + Ingrid en nog aantal walen
Detail uren bijscholing bespreken zodat alles definitief kan vastgelegd worden.
Inkomsten vragen > verdelen over federaties?
Inschrijvingen op Google Doc via Belswim adres. Vragen Wouter N om doc op te maken (Ingrid).
5. Selectiewerking
Verplichte bijscholing – trainers en clubs selectieleden
Op zondagochtend 29 september (tijdens de selectiedag), van 10u30-12u zal het nieuwe
meerjarenplan van de VZF worden voorgesteld aan de clubs. Iedere club die een lid op de selectiedag
heeft, is verplicht minimum één trainster af te vaardigen. (In de namiddag is het jaarvergadering).
Mail WIOS ivm de mogelijkheid om afspraken op papier te zetten over gebruik muziekinstallatie,
badpakken, make-up, gelatine? Zo niet dreigt steeds de club die trainers uitstuurt, op te draaien.
Ø Afspraken bestaan al. Ze zullen in de toekomst beter gecommuniceerd worden naar de
trainsters – eens op papier te zetten (Els)
0 kandidaat trainers selectie!
Voorziene selectiewerking kan gewijzigd worden door gebrek aan trainsters.
Miniemenselectie 2013:
Voor Miniemenselectie 2013: tijdens VC Kadetten op 3 november zal de definitieve selectie van duet
en solo gebeuren. Walen en Vlamingen delen logement op de Warande
2014: 4 dagen stage en 1 extra tussentijdse extra training > wordt positief geëvalueerd door de
trainsters

−
−
−
−
−
−
−

4. Opvolging beleidsplan / acties
Voor junioren naar 2015 doelstellingen te formuleren - Juniorenselectie zeker in stand houden
zodat zwemsters gemotiveerd blijven.
Verdere uitwerking opvolging en selectienormen
Initiatoropleiding en bijscholingen: najaar 2013 veel bijscholingsmogelijkheden, voorjaar 2014 start
initiatoropleiding, misschien ook bijscholing “lichaamsscholing”?
Werkgroep synchro recreatieve meetings: 2014
2015: nieuw wedstrijdconcept – gesprekken met KNZB afwachten najaar 2014
2015: promotieplan synchro
Jeugdfonds – jeugdtrofee: Splash Wios – Splash brevettendag: zit goed in elkaar – Els stuur dit
door naar VSB leden – uitdragen vb op de jaarvergadering? > nog te doen

5. Evaluatie Wedstrijden
Alles OK bevonden, enkel vragen ivm rekenprogramma: wordt opgevolgd (cfr hoger)

7. Sabam
Gegevens zijn anoniem naar Sabam gestuurd, nog geen reactie op vraag naar voorstel tarieven
Geen reactie: laten zoals het is.

8. Permanente vorming
De Vlaamse Zwemfederatie start vanaf volgend seizoen met een systeem van permanente vorming,
waarbij we de trainers willen aanmoedigen zich jaarlijks bij te scholen.
Synchro trainers die in het seizoen 2013-2014 3u bijscholing volgen krijgen hiervoor een erkenning
door de VZF voor het seizoen dat erop volgt (2014-2015).
Alle info staat op de website van de VZF
9. Varia
−
−

−
−
−

Stand van zaken verkoop scoreboeken: 23 verkocht – 17 nog in stock (Ingrid houdt ze bij)
Stand van zaken initiatoropleiding:
o start in maart te Gent (vnl Hofstade als locatie).
o Trachten jaarlijks in te plannen en aantal inschrijvingen bekijken. Verschillende docenten
gevonden om les te geven
o Misschien in 2015 West-Vlaanderen/Gent nemen als locatie?
o Max 20 personen per cursus – te bespreken met docent
Samenstelling VSB zal op termijn worden aangepast
Geen reactie meer van Sabam
Brevetten: iemand dit al vergunning had voor 2013, kan opnieuw één krijgen zonder de brevetten
af te leggen – Els voegt deze verduidelijking toe op de website

Vergaderingen
−
−
−

Nationale Sportcel synchro: geen datum op belswim
Nationale Sportcommissie Synchro: nog te bepalen
Vlaams Sportbestuur Synchro: nog te bepalen

VERSCHOVEN NAAR LATERE DATUM
Wat moet gedaan worden?
Materiaalzak: flappen bijbestellen
Aan te passen sportreglement

Wie?
Koen

Recreatieve meetings reglementen bespreken
Badpakken, Pyramides, in werkgroep te bespreken
met mensen uit recreatie

Els

Tegen wanneer?
Graag snel
tot na de bekendmaking van de
nieuwe FINA regels
2014

