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1. Jury VZF
Jurycursussen
2013
D: 15 deelnemers – 13 geslaagd – 1 niet gekomen – 1 gestopt: afgerond
B: 6 deelnemers - examen 1 mei
2014
D: 11 kandidaten – 30 mei beslissen of het doorgaat – nieuwe oproep gedaan via nieuwsflash
C: 10 kandidaten – D juryleden die nog onvoldoende wedstrijden hebben gefungeerd mogen
deelnemen aan de cursus en examen afleggen, maar mogen pas jureren als C als ze voldoende
wedstrijden als jury D hebben gefungeerd. Dit werd beslist om het tekort aan jury C op te vangen.
Jury evaluaties
De jury evaluaties werden door Evi nagezien, er blijken geen uitschieters te zijn. Juryleden zullen
persoonlijk worden gecontacteerd bij negatieve evaluatie.
Vanaf heden zullen de jury evaluaties uit het wedstrijdprogramma worden geprint en dienen de
juryleden deze na de wedstrijd af te halen.
Schema opleidingen
2010
2011
D
C
A

2012
D
C

2013
D
B

2014
D
C

2015
2016
2017
D
D
D
B + WS
C
B + WS
A
A
WS = wedstrijdsecretaris – wordt geïntegreerd in de cursus jury B, zij moeten dit ook kennen
Varia
-

Evi kandidaat om te jureren op EK Berlijn – nog af te wachten of ze wordt aangesteld
scoreboeken nog 4 over – er zullen nieuwe worden besteld bij AGO Books

2. Kalender
Kalender 2015 – voorlopige data
Competitie

18/01/2015

Competitie

24 of 25/01/2015

internationaal

Vlaams Kampioenschap Junioren open voor
Nederlandse Zwemsters
KNZB

Nederlands Kampioenschap Senioren te Hoofddorp
open voor Belgische Zwemsters

Competitie

01/02/2015

Vlaams Kampioenschap Miniemen

Competitie

8/02/2015

Open Belgisch Kampioenschap junioren

Competitie

01/03/2015

Belgisch Kampioenschap miniemen

Competitie

Maart 2015?

Brussel BRASS Open Masters

Competitie

21 of 28/03/2015

KNZB

internationaal
Competitie

Nederlands Kampioenschap Junioren te Hoofddorp
open voor Belgische Zwemsters

29/03/2015

Recreameeting April 2015

Vlaams Kampioenschap Kadetten
BRASS Preminiemen Anne Fontaine

Competitie

26/04/2015

Belgisch Kampioenschap kadetten

Competitie

01/05/2015

Open Belgisch Kampioenschap seniors - masters

Recreameeting Mei 2015
Competitie

15/06/2015

Voor niet-vergunninghouders, alle leeftijdsgroepen
KNZB

internationaal
Competitie

Nederlands Kampioenschap Combo te Eindhoven
open voor Belgische Zwemsters

11/10/2015

Vlaams Criterium Junioren

Recreameeting Oktober/november

Voor niet-vergunninghouders, alle leeftijdsgroepen

2015
Competitie

25/10/2015

Vlaams Criterium Miniemen

Competitie

01/11/2015

Vlaams Criterium Kadetten

Competitie

11/11/2015

Belgisch Kampioenschap combo (alle categorieën)

Competitie

29/11/2015

Vlaams Kampioenschap seniors – masters open
voor Nederlandse Zwemsters

Internationaal

27-29/11/2015

jeugd

3. Wedstrijden

OK

Flanders Synchro Open Kortrijk

VK Jun 19/1
Afwezig zonder attest: /
Tekort jury: /
VK min 9/2
Afwezig zonder attest: Sablain SKF, Delbaere BZK, Depoorter SKF
Tekort jury: /
Klacht ontvangen badmutsen AZSC: AZSC werd reeds aangesproken witte badmutsen te dragen
waar het clublogo niet zichtbaar is, dit conform de reglementen. Het is aan de hoofdjury om hier op de
wedstrijd op te reageren
Wedstrijdverslag: kleine aanpassingen worden aan het verslag aangebracht en online gezet +
verstuurd naar de jury A
Wedstrijdprogramma: stand van zaken wedstrijdprogramma – werkt – in het najaar 2014 volgt een
cursus, die verplicht zal worden voor huidige jury B en A.
Inschrijvingen/trekkingen 2014
18/5 – DDZZ recreameeting – trekking gebeurt kort voor de wedstrijd – inschrijvingspapieren staan
online
Reglement Combo BK en Master categorie
Voorstel meenemen naar vergadering Nationaal: Minimum 8 zwemsters voor alle categorieën behalve
Masters met minimum 6. De organiserende club heeft de vrijheid om een extra categorie Masters of
zelfs Pré-Masters in de voormiddag toe te voegen naast Miniemen, Kadetten en Junioren. Ze beslist
dan ook zelf welke de deelnamevoorwaarden zijn.
Resterende medailles
Er zijn nog voldoende medailles bij Ingrid
Draaiboeken en reglementenbundels
- Reglementen recreatieve meetings: Babette zal voorstel doen om de reglementen aan te
passen met ingang op volgende wedstrijd 18/5 te Zomergem. Reglement dient op de VZF
website onder recreatie te komen
- Sportreglement competitiewedstrijd + lastenboek VK’s + draaiboek organisatie zou moeten
samengevoegd worden (Ingrid zomerperiode)
4.

Reglementen

/
5. Selectiewerking
Kadetten/junioren 2014
Nog één training en dan Swiss Youth Competition 2-5 mei 2014 – Lugano/Zwitserland
Miniemenselectie 2014
Op paaszondag 20 april 2014 wordt de selectiedag te Hofstade georganiseerd
Afspraak: om 12u15 in de inkomhal van het zwembad van Hofstade Bloso
12u30-14u00: testen lenigheid + aanleren stukje routine in de sporthal
14u00-17u00: zwem-, techniek-, routinetest in het zwembad
Ingrid brengt muziekinstallatie mee
Alle trainingsdata liggen al vast
Kandidaattrainsters: Valerie Couck – nieuwe oproep gedaan via nieuwsflash
Kadetten – junioren 2015
Selectiedag zondag 28 september – Hofstade – inhoud wordt nog besproken op evaluatievergadering

selectiewerking in mei
Alle gekende data staan online!
Selectiewerking algemeen
Feedback binnen gekregen > opmerkingen worden meegenomen naar de werkgroepvergadering in
mei met TD en trainsters
Zomerprogramma: we ontvingen een zomerprogramma om zwemsters tijdens de vakantie verder te
laten trainen op eigen initiatief. Dit zal in pdf op de website worden gezet.
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6. Jeugdfonds en Synchro
Alle info moet nog op de Pacowebsite komen
Paco concept = brevettendag organiseren
Zeemeerminbrevet hierin integreren
7. Brevetten
Brevet Zeemeerming wordt geïntroduceerd
o = initiatie in synchro voor scholen, vriendjes of nieuwe ledendag.
o In het Paco concept: Paco doet synchro
o Kan als pakket naar scholen worden gestuurd evt. met demofilm (te bespreken binnen het
promotieplan synchro)
Draaiboek brevettendag Ingrid online zetten na brevettendag WIOS (draaiboek laatste controle)
Vanaf 1 september 2014 moeten de afgenomen brevetten - samen met de vergunningsaanvraag mee als document worden opgeladen in Assist. Dit gebeurt door de clubsecretaris. De brevetten
moeten ondertekend worden door de jury. De VZF controleert of bij het betrokken lid de 3
brevetten zijn opgeladen. Pas dan wordt de competitievergunning goedgekeurd. Brevet 3 moet
dan ook worden afgenomen door minstens twee juryleden, waarvan 1 jurylid minimum C is.

8. Permanente vorming - opleidingen
Nog datum voor bijscholing najaar 2014 vast te leggen : bijscholing droogtraining –
lichaamsscholing – lenigheid
Stand van zaken initiatoropleiding:
o Hofstade: 18 deelnemers
o Najaar Gent/West-Vlaanderen – planning wordt opgemaakt en zo snel mogelijk
gecommuniceerd.
9. Beleidsplan
Jaarverslag op website VZF en haalbaarheid doelstellingen werd kort overlopen.
o Wedstrijdconcept ok – met KNZB wedstrijden bij en BK combo en recreameetings > Ingrid
bespreekt nationaal of er op BK geen strengere limieten en boetes zouden moeten komen
om het niveau van die wedstrijd omhoog te halen. Clubs geven er momenteel blijkbaar
niet om de boetes te betalen en schrijven hierdoor meisjes in die eigenlijk geen BK
zouden mogen zwemmen
o Bijgeschoolde en opgeleide trainsters: gaande
o 20% stijging juryleden: op koers
o 10% stijging recreatieve leden: haalbaar
o 20% stijging competitieve leden: nog af te wachten gezien verstrenging brevetten en
verschuiving naar recreatieve groep
Selectiewerking en niveau synchrozwemsters: soort van niveaumeeting te doen – bespreken op
selectievergadering > op termijn doelstellingen hierop vastzetten.
Promotieplan 2015: meer leden en meer clubs – brainstorm tijdens de jaarvergadering eventueel
doen met alle clubs + resultaten verwerken in het sportbestuur
o Brevet zeemeermin, clubfolders met foto’s
9. Varia
Samenstelling VSB: geen wijzigingen, iedereen herverkozen

Vergaderingen
−
−
−

Nationale Sportcel synchro: 15 april
Nationale Sportcommissie Synchro: 22 april (voorbereiding BK Kadetten en BK Senioren/Masters)
Vlaams Sportbestuur Synchro: nog te bepalen – juni waarschijnlijk

To do’s
Wat moet gedaan worden?
Materiaalzak: flappen bijbestellen
Aan te passen sportreglement
Recreatieve meetings reglementen bespreken
Badpakken, Pyramides, in werkgroep te bespreken
met mensen uit recreatie
Promotieplan synchro
Jeugdfonds + Splash
Verplicht karakter bijscholing > Procedure KBZB
bekijken en voorstel doen
nationale tussenkomst bij 4-jaarlijkse
reglementswijziging nog uit te klaren

Wie?
Tegen wanneer?
Koen
Graag snel
Ingrid
Babette Voor mei 2014

Els
Els

2015
Januari 2014
2015

