VLAAMS SPORTBESTUUR WATERPOLO
DATUM:
PLAATS:
AANWEZIG:
VERONTSCH:
UITGENODIGD:
AFWEZIG :

Maandag 6/6/2016
Kantoren VZF Merelbeke
Wim Symoens, Robert Van Hecke, Dirk Poelmans, Mike Sarrazijn, Guido Claes
Els Audenaert STC
/

VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 2 december wordt zonder opmerkingen goedgekeurd
BELEIDSPLAN VZF 2017-2020
Stand van zaken beleidsplan VZF 2017-2020. Els geeft een toelichting over de geformuleerde beleidsuitdagingen.
Invulling specifiek voor waterpolo moet nog gebeuren.
U9 TORNOOIEN
vóór 1 oktober moeten clubs zich inschrijven voor volgend seizoen
Zelfde concept als vorig seizoen – géén kalendervergadering meer
Alle info op www.zwemfed.be – communicatie is gestart
RECREANTENCRITERIUM
− Alle info op www.zwemfed.be – communicatie via nieuwsflash is gestart.
− Inschrijven vóór 15 september
− Kalendervergadering zaterdag 17/9 – Sporthotel Gent 10u30 – Willem leidt deze vergadering – Mike zal weer
vanuit het Sportbestuur aanwezig zijn
− Bijdrage aanrekenen van niet VZF-clubs voor deelname aan finale (kosten 860€ - 11 clubs) – Ugent, Brussels +
VZF clubs die hun leden niet aansluiten AC. Els bespreekt dit op de VZF
− Reeds 3 nieuwe ploegen: KUL, Kortrijk, Bree + 11 vorig jaar
− Finaledag: 23/4/2017 (programma wordt vastgelegd door Willem i.s.m. Guido)
− Minpunt: opvolging resultaten – assistent wordt gevraagd op de kalendervergadering door Willem
− Finale: Brutaliteit (ook tov scheidsrechter) + kwetsuren als gevolg: maatregelen – uitsluiting > Willem denkt al eens
na, suggesties van leden sportbestuur mogen doorgestuurd worden naar Els. Op de kalendervergadering wordt dit
met de deelnemende clubs besproken
− Zwakke poule (met ouders en niet-competitiespelers) - dit was het doel op lange termijn – Els doet in haar
communicatie duidelijke oproep naar nieuwe ploegen met beginners – vb ouders? Hopelijk kan er snel geëvolueerd
worden naar poules van verschillende niveau.
− De zwakke poule vb openstellen voor nieuwe teams die eens willen proberen tijdens het seizoen?

START 2 POLO
Ligt stil?! – geen reactie op evaluaties e.d.
Bij volgende nieuwsflash terug communicatie doen + dit moet grondig terug mee worden opgenomen ifv het
beleidsplan en binnen een sporttechnische cel (zie verder)
Aangekochte posters en stickers: 400
Verkocht: 155 (waarvan 50 – stock op RSCM)
Ooit aangekocht in volgende clubs: RSCM, ROSC, VWZ, KWK, WZK, GZV, MZV, MZVA
2015/2016: KWK
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TRAINERSOPLEIDING
− Initiator in september 2016 > Aalst – 8 inschrijvingen alvast
− Instructeur B Waterpolo 2016: herexamen 28 juni –8 geslaagden (2 neg. reacties gezien teveel link met SCO)
− Screening uit te voeren – nog niet bepaald wanneer
− Instructeur B – opmerking Dirk of niet per module kan worden georganiseerd – Els polst bij VTS
− Initiator in 2017 – Sint-Niklaas? – Els polst naar kandidaten eerst vooraleer organisatie in gang te zetten.
PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
Voorstellen bijscholing volgend seizoen:
• Rik Ryckaert of Kurt De Boeck over waterpolo reglementen (zeer positieve evaluatie uit cursus instructeur
B)
• Ruben Cools Lichaamsscholing (Jeroen Caers gebruik van nieuwe media in trainingen (uit instructeur B)
• Peter Simons terug vragen?!
• Patrick of Rik?
• + cursus tafelofficial 2x
• Redderscursus aanvaarden als bijscholing? gezien ook in initiatorcursus – meenemen ifv beleidsplan
Steeds goed de doelgroep specifiëren!
COACH ONLINE
10 clubs + ROSC = 11
2 workshops reeds geweest (+ reacties)
Nog één workshop einde augustus en daarna nog één in te plannen
SPORTTECHNISCHE WERKGROEP OPRICHTEN
Het Sportbestuur heeft komende periode werk met het opvolgen van bestuurlijke zaken en de huidige competitie.
I.f.v. het Sportmodel van de VZF moet er nagedacht worden welke meerjarenopleidingsplan we volgen binnen de VZF,
als kapstok voor de opleidingen, bijscholingen, competitief en recreatief sportaanbod, selectie werking.
Voorstel om een sporttechnische werkgroep op te richten met eventueel Paul Metz als moderator/coördinator
Els en Wim overleggen met Paul op dinsdag 28 juni – 14u-16u
Voorstel uit te werken.
OFFICIALS
− Cursus Tafel official: volgende cursus zaterdagochtend 10/9 - Bloso Sporthotel te Gent + ook inplannen in januari
(regio Hofstade/Mechelen?)
− Week van de official 1-9 oktober
NATIONALE WERKING
− Competitieseizoen 2016-2017: rooster is aanvaard – inschrijvingen zijn uitgestuurd en binnen.
− Dubbel mandaat Pierre Ledent (scheidsrechter & secretaris & afgevaardigde club mag niet volgens de
reglementen)
− Waterpolo online: opstart uitgesteld met één jaar
SELECTIEWERKING
Korte evaluatie:
U13
− Antwerpen deed niet mee
− Trainers en vergoedingen niet op één lijn
− Niets gedaan met testen
− Te weinig contactmomenten volgens evaluatie – vroeger Vlaamse ruime ploeg maken?
U15-U17
−

U17 minder tevreden door verstoring nationale werking
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−

U15: heel tevreden – Joeri stopt helaas als trainer

Nationale werking: in afwachting van antwoord KBZB of selectiewerking nationaal wordt verder gezet.
Planning volgend seizoen:
Zeker niet stil leggen i.f.v. opmaak beleidsplan / evt. sporttechnische werkgroep
Via Nieuwsflash oproep doen voor trainer U15 & afgevaardigde om de trainers administratief bij te staan en VZF
bureau te ontlasten en tijd vrij te kunnen maken voor andere prioriteiten + de huidige werking U13 opstarten zoals vorig
seizoen
U17: afwachten van antwoord KBZB – anders terug Maarten vragen en afgevaardigde zoeken voor administratieve
ondersteuning
TO Do’s uit vorige vergaderingen nog aan te pakken
− Aanpassen aan FINA categorieën i.p.v. LEN > niet besproken
− Actiepunt scheidsrechters volgend seizoen? Rik of Stefan 2x per jaar uitnodigen in het Sportbestuur? > niet
besproken
− Voorstel om actiepunten van VSB WP op te lijsten in afzonderlijke file > opnieuw op agenda plaatsen, niet aanbod
gekomen
− Beurtrol opstellen voor aanwezigheid leden VSB WP op finale wedstrijden competitie > opnieuw op agenda
plaatsen, niet aan bod gekomen
− Shared folder om authentieke files eenvoudig te archiveren en online ter beschikkingstellen voor leden VSB WP >
opnieuw op agenda plaatsen, niet aanbod gekomen
VOLGENDE VERGADERING:
Vlaams Sportbestuur Waterpolo: ?
Sportcommissie Waterpolo: ?
Sportcel Waterpolo: ?
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