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

18/03/2014
Strop - Gent
Stefan Damman, Koen Colpaert, Wim Symoens, Robert Van Hecke
Els Audenaert STC
/

1.VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 14/2 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd
2. SELECTIEWERKING
Stand van zaken U13-U15-U17
U13
−
−
−
−
U15-U17
−
−

Paasmaandag U13 – tornooi Charleroi – Joeri leidt scouting Vlaamse ploeg, hij brengt extra trainer mee
voor WVL
U13 tornooi 1/6 te Brugge met U15 en WOC’s – Wim tornooileider – Swa en Joeri coachen
4 mei training Vlaamse selectie met U15-U17 te Brugge – Tom gasttrainer
11/11 2014 – Vlaams-Brabant – te Mechelen
Programma is rond
29 juni – afsluitende wedstrijd te Brugge tegen Waalse ploeg en WOC Alphen

Nationaal
• Wim volgt op
3. START 2 POLO
Poster bijna klaar – er zal een infopakket rond geschreven worden zodat de trainers weten hoe dit concept te
gebruiken.
Kalendervergadering zondagvoormiddag 22 juni – uitdelen aan de clubs – met infomoment voor de trainers op
kalendervergadering U11-U13 in september bij voldoende interesse (voorinschrijvingen)
Meer info http://www.zwemfed.be/recreatie/waterpolo/start-H2O-polo
4. U9 tornooien
MZV uitgestapt
Toch volgend jaar kalendervergadering rond te houden (combineren met U11-U13 en start-2-polo toelichting –
september?) om te evalueren en bij te sturen
Alle info: http://www.zwemfed.be/waterpolo-feesten-9-jaar
5. TRAINERSOPLEIDING
Start tweede cursus Eeklo/Gent – op zaterdag 6 september
Trainer B gesprekken op te starten één van de komende maanden
6. PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
Bijscholing schieten: herhalen in regio Mechelen in september
7. BELEIDSPLAN WATERPOLO
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Meerjarenplan waterpolo
Wim volgt dit nationaal op, gesprekken gaande
8. RECREANTENCRITERIUM
Finale 11 mei – info op website – VZF geeft weer prijzen
9. VARIA
− Samenstelling sportbestuur: nog afwachten op definitieve benoeming
− Jeugdfonds: paar waterpoloclubs ingestapt – Els volgt op
VOLGENDE VERGADERING: nog niet bepaald
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