VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR MASTERS

Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

16 september 2015
Melsele
Maes Lea, , Luc De Nijs, Filip Timmermans, Koen Desruelle
Danny Breeur

1. Goedkeuring vorig verslag
Actie mailing het in de watten leggen van officials tijdens masters wedstrijden
Communicatie gaat verder met Scheldestroom
2. Aanwezigheidscriterium : verzorging officials
• Voorstel om de mening van de organiserende clubs te vragen om bijvoorbeeld bij de
juryvergadering en tijdens de pauze de officials te verzorgen met koffie en
koffiekoeken. De Masterscommissie staat open voor alle voorstellen om de officials
te verzorgen.
• Een mail zal naar de clubs gestuurd worden om de meningen te verzamelen.
• Het is de bedoeling om in 2016 tot een motiverende houding te komen voor de
officials.

3. Reglementering Nationale Sportcommissie Masters
• Momenteel wordt de Vlaamse Masterscommissie niet meer uitgenodigd bij
de nationale commissie om besparingsredenen. Evenwel blijven de
reglementen geldig waarbij de nationale commissie feitelijk geen
beslissingen kan nemen zonder onze aanwezigheid. Wij willen hier een
oplossing krijgen vanuit de KBZB. Wij willen erop wijzen dat alle
beslissingen ivm het Belgisch Kampioenschap zonder goedkeuring van de
Vlaamse Commissie ongeldig zijn.
• FFNB wordt gecontacteerd dat er terug coördinatie is tussen de landstreken
4. Inschrijvingstijden Masters : nieuwe reglementering
• Vanaf heden worden tijden gecontroleerd zodat er niet teveel Z.T. opgegeven wordt.
5. Sportcommissie Masters
• Er wordt contact genomen met Vankemeulen Cathy om op initiatief van Lea Maes het
nationaal Mastersgebeuren nieuw leven in te blazen
• Er zijn meerdere taken als.: reglementen aanpassen, Masters meer bekend maken ,,
betere organisatie van heet BK, Belgische sportkalender voorstellen, Records
homologeren en de reglementeringen verifiëren, aanduiden van de jury voor BK,,
tuchtcommissie installeren, klachten van clubs of vergunninghouders behandelen.

•

Alle beslissingen moeten door 2 leden van de verschillende landsdelen bekrachtigd
worden en moet dus de commissie uitbreiden naar 4 of meer personen.

6. Wedstrijdkalender Masters 2015 - 2016
Aanwezigheidscriterium 2015
• 26 September LZV Lokeren
Aanwezigheidscriterium 2016
• 30 januari – ZIK
• 27 februari -SWEM
• 19 maart – Nijlen
• 21 mei – Aartselaar
• 11 juni - PRANT
Komt niet in aanmerking voor Aanwezigheidscriterium 2015 :
• 4 oktober Wachtebeke : Dag 1 BK
• 11 oktober Verviers : Dag 2 BK
• Dag 3 BK gaat niet door
Buitenlandse wedstrijden 2016
• Papendrecht Korte Baan Nederlands Kampioenschap 21-24 januari 2016
• Londen Europese kampioenschappen 25-29 mei 2016
• 17-18 oct Masters Luxemburg
7. Voorstellen voor nieuw elan BK Masters
• Recordtijden: voorstel recordtijden om terug drie officials of elektronische
tijdmeting in voege te brengen, 1 official voor Belgische record raden wij af.
•
8. Prijzen Aanwezigheidscriterium
• We hopen terug als waardering voor het aanwezigheidscriterium van de masters te
kunnen rekenen op 400 € van de VZF..
•
9. Algemeen
Aanvang vergadering: 20.00h
Einde vergadering 22:20h
Volgende vergadering: zal doorgaan te Beveren, op 27 januari 2016 Beveren

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Mail naar clubs voor verzorging officials
Vankemeulen Cathy 0476 331904 :
vergadering nationale samenwerking
Aanwezigheidscriterium

Luc
Luc

Tegen
wanneer?
1 oktober
1 oktober

Luc

15 oktober

OK?

Volgende vergadering van de VSB Masters zal doorgaan op 27 januari 2016 te Beveren.
Luc De Nijs
Ronse 16 september 2015

