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Verslag VSB Synchro
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
Afwezig:

Dinsdag 22/12/2015
Hofstade
De Kimpe Ingrid, Jasmien Dumortier, Annemarie Vindevogel, Babette Forsyth,
Van Der Gucht Evi,
Sigrid Vergauwe TD
Els Audenaert (STC VZF), Nathalie Van Heule (selectietrainster Junioren)

Opmerkingen verslag 29/9/2015: nee – wordt goedgekeurd
1. Jury VZF
A: 5 kandidaten – examendatum 17/4
C: 0 kandidaten – cursus zal in 2016 niet doorgaan
D: 18 september samen met kalendervergadering en selectiedag
Schema opleidingen
2014
2015
D
D
C
B + WS

2016
Najaar D
Voorjaar C
Voorjaar A

2017
D
B + WS
A

WS = wedstrijdsecretaris
Oproep juryleden: verstuurd
Varia
Document hoofdscheidsrechter (checklist) op te maken door Evi
VC junioren: heel slecht beoordeeld. Er werd subjectief naar de club gejureerd. Evi heeft een aantal
juryleden gewaarschuwd. Wat kunnen de sancties zijn: na 2 opmerkingen – verplicht 4x beoordelen waarop
ze worden geëvalueerd of ze bekwaam zijn om hun functie te behouden. Bij negatieve evaluatie wordt een
niveau verlaagd. Jury die minder dan 2 wedstrijden op 1 jaar jureren verliezen een niveau (uitgezonderd
overmacht). Op een volgende vergadering verder te bespreken en te officialiseren

2. Kalender
Evaluatie Flanders Senior Master Synchromeet op 22/11: naar aantal deelnemers wel ok, moet
groeien. Nog geen scheidsrechtersverslag hiervan gekregen (Sigrid). Chaotische organisatie – geen
hoofdscheidsrechter – te weinig jury - tijdsschema niet gehandhaafd - waar vergaderzaal?
Volgend jaar en jaren erop steeds op zondag na 11/11 nemen.
Vraag Annemie: sabam op termijn ook betalen door VZF? Dan zou heel de financiële structuur
moeten herbekeken worden. Kan meegenomen worden naar nieuwe beleidsplan?
Brevettendag: WIOS week voor kerstvakantie & mei – SKF 1x per jaar mei

3. Wedstrijden

VC junioren kadetten miniemen en VK senioren masters
Afwezig zonder attest: ntb
Tekort jury: ntb
Tekort medewerker: ntb
Niet besproken
Medisch attesten: afgeschaft en gecommuniceerd – nog in reglement te zetten – geen boetes
Recreameeting: zondag 6 november 2016 zal ZCM (Maasmechelen) een recreameeting organiseren:
LSVZ neemt deel, DDZZ niet, rest? – Els stuurt nog mail om dan te beslissen: Voldoende reacties –
gaat door!
Evaluatie Waalse concept: vrij complex – afwachten van resultaten. Waarom opsplitsen ex
competitie. Waarom side fishtail. Waarom figuren bij cadetten en niet bij junioren. Heel moeilijk. Hoe
haalbaar te organiseren op één dag.
Wedstrijdprogramma: niets te melden
Inschrijvingen/trekkingen najaar 2016
Vlaams Kampioenschap Miniemen – vrijdag 15/1/2016 moeten de inschrijvingen binnen zijn
Vlaams Kampioenschap Junioren – vrijdag 22/1/2016 moeten de inschrijvingen binnen zijn
Vlaams Kampioenschap Kadetten – vrijdag 1/4/2016 moeten de inschrijvingen binnen zijn
Standaard wordt steeds 2 weken ervoor genomen op vrijdag 15u
Varia:
Resterende medailles: worden bijbesteld en aan Ingrid bezorgd = ok!
Flanders betalen geen bijdragen startgeld? Te bespreken in beleidsplan
4.
Reglementen
Draaiboeken en reglementenbundels
Het nieuwe sportreglement klaar – wordt nog rondgestuurd naar de leden van het VSB
5. Selectiewerking
Talentdag 13 december
Evaluatie + opzet talentdag 16/5
Nog resultaten door te sturen naar alle clubs > Ingrid doet dit alvast
Junioren
5 op stage – deelname 1 solo – 2 duetten NJK – nog grondig te bespreken naar volgend seizoen.
Miniemen
Evaluatie Flanders: Het team haalde brons. Veel sterke teams waren niet aanwezig waardoor brons
werd gehaald.
Solozwemster Hannah Samyn greep net naast het podium, zij eindigde op een vierde plaats. Alles is
heel goed verlopen. Goede groep, goed accommodatie, aangename sfeer.
Selectiedag – Els zet info op de website (ok) – Ingrid nodigt uit: - meisjes 2003 uit Top 25 – moeten
uitnodiging krijgen voor VK miniemen 2016.
Els doet oproep trainsters
Algemeen
Intern draaiboek selectiewerking met praktische afspraken – naar volgend jaar te evalueren ifv budget.
Budget 2016 is gedaald (beslissing RvB VZF) – Els maakt nieuw jaarbudget op, moeten we normaal
gezien mee toegekomen, zeker als we met junioren naar NJK gaan. Moeten we geen concrete punten
opmaken voor junioren uit te sturen naar andere internationale wedstrijden in de toekomst? Te
bespreken in detail op volgende vergadering.
Brainstorm selectiewerking ifv beleidsplan

•
•
•
•
•

Na iedere selectiedag evalueren wat het niveau is van de meisjes
Beleid moet gericht zijn op verhogen niveau. Vb niet zomaar een jaarlijkse selectie juniorteam
Clubs regionaal laten samenwerken?
Talentdagen zijn heel goed – doelstelling/effectmeting?
Limieten stellen voor miniemen-kadetten-junioren-senioren selectie. Senioren technische
elementen laten doen. Jasmien doet voorstel. Begin februari
Mee op te nemen in het nieuwe beleidsplan
6. Brevetten
Brevettensysteem van de Vlaamse Zwemfederatie
1. Zeemeerminbrevet = initiatiebrevet (inhoud te bespreken op volgende vergadering – al
vrij veel op papier hiervan)
2. Recreabrevet = voor recreatieve sporters en deelnemers aan Recreatieve
Synchromeetings Deelneemsters aan Recreatieve Synchromeetings worden best
eerst het Recreabrevet afgenomen, aangezien de verplichte elementen uit deze
recreatieve wedstrijden ook getest worden in de brevetten. Deze brevetafname is dus
een ideale voorbereiding!
 In opmaak door Babette
3. Competitiebrevetten 1-2-3 = moeten worden afgelegd alvorens men een
competitievergunning kan aanvragen (uitgezonderd masters)
Competitiebrevetten aan te passen:
 Brevet 2: fout op website – iemand van de andere club moet het brevet ingeven.
 Brevet 3: 1 C moet invoeren én van een andere club zijn.











8. Permanente vorming - opleidingen
Initiatoropleiding
o Februari of september 2017 – reeds 12 nieuwe kandidaten! – september 2016 al
organiseren? Els bekijkt of dit mogelijk is
Stand van zaken instructeur B:
o Werd helaas geannuleerd door te weinig inschrijvingen
Bijscholingen voorjaar 2016
o Alle bijscholingen staan online voor synchro
o Augustus: komt Amoros naar SKF – daar bijscholing organiseren – rond spinning?
o Bijscholing Valerie blessurepreventie Els bekijkt
o Bijscholing gebruik nieuwe media in synchro? Els bekijkt
Verplichte VTS screening cursussen: Jasmien, Sigrid, Ingrid - Tijdstip eind mei-juni in te plannen.
9. Beleidsplan
2017-2020: De huidige werking en cijfergegevens werden besproken met de aanwezigen – de
input wordt mee opgenomen in SWOT tabel – wordt vervolgd
9. Varia
Samenstelling VSB: aanduiding voorzitter en secretaris – nieuwe verkiezingen afwachten

Vergaderingen




Nationale Sportcel synchro: ?
Nationale Sportcommissie Synchro: 9/2/2016
Vlaams Sportbestuur Synchro: ?

To do’s
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Tegen
wanneer?

Aanpassing sportreglement
Ingrid
Aspirant initiator – of soortgelijke: nagaan of er geen eenvoudige
Els
cursus door de VZF kan worden georganiseerd, zonder diploma,
uiteraard bij voldoende kandidaten
Verplicht karakter bijscholing jury – nieuwe reglementen > Procedure
KBZB bekijken en voorstel doen + Nationale tussenkomst bij 4jaarlijkse reglementswijziging nog uit te klaren
Wedstrijdverslagen?
Hoe flow verbeteren? - overzicht deelnemers maken – tekorten jury
en medewerkers hoe – onkosten hoofdjury worden betaald? – krijgen
jury broodjes?
Wedstrijdsecretarissen
Suzy Moons (niet junioren), Katrien Meert (SKF wedstrijden enkel),
Patrick Van de Poel, Hilde Vandenabeele + Ingrid zelf = 5 personen
> hoe maken we dit terug actief – vervanging Ingrid op termijn > Els en
Ingrid bespreken dit op latere termijn + vergoeding?
Uitrusting selectie
De trainingen zijn aan vervanging toe, gezien geen budget meer wordt
dit naar 2016 verschoven
Sponsoring zoeken?

?
Opnemen in
beleidsplan
Eind 2016
bespreken
Opnemen in
beleidsplan

Opnemen in
beleidsplan

Opnemen in
beleidsplan

