VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR WATERPOLO
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring

DATUM:
PLAATS:
AANWEZIG:

Dinsdag 12 juni 2012
Huis vd Sport Gent
Robert Van Hecke, Guido Claes, Stefan Damman, Koen Colpaert

VERONTSCH:
UITGENODIGD:
AFWEZIG :

Wim Symoens
Els Audenaert, Patrick Van Peteghem,
/

1.VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2.VERKIEZING MANDATEN
-Na de verwelkoming van Koen Colpaert als nieuw lid, opent de voorzitter de vergadering met de vraag
om geen verkiezing te organiseren en alles te houden zoals het is, om zijn laatste termijn uit te doen
als voorzitter. Stefan Damman stelt zich echter ook voor als kandidaat voorzitter, omdat hij van
mening is dat het bestuur moet verjongen. Guido Claes steunt zijn kandidatuur. Na een afweging van
de beide kandidaten steunt ook Koen Colpaert de kandidatuur van Stefan. Stabiliteit voor enkele jaren.
Stefan wordt verkozen als voorzitter. Koen stelt zich kandidaat als secretaris en krijgt de steun van
de rest van het bestuur.
Voor de 2 mandaten in de nationale commissie wordt er, na overleg, beslist om alles te houden zoals
het nu is. Stefan en Guido blijven onze afgevaardigden in Brussel.
3. STAND VAN ZAKEN JEUGD
-Patrick Van Peteghem brengt verslag uit van de tests met de 3 kandidaat trainers U13. Maarten De Bolster (MZV)
wordt weerhouden als nieuwe trainer van de benjamins.
-Wat het programma betreft, de meeste trainingen vinden plaats in Brugge. Overige worden nagevraagd in
Eeklo en Gent. Naar volgend jaar: selectiedag best niet in Brugge (facturatie o.b.v. aantal zwemmers in het water)
-Wat de kledij betreft wordt afgesproken de geselecteerden opnieuw een short en t-shirt te geven, deze worden
aangeleverd door Varitech – facturatie aan de VZF (binnen het selectiebudget)
4. BELEIDSPLAN
Els geeft uitleg bij de stappen die nu al gezet zijn. Hoofddoel van het beleidsplan is het ledenaantal met 15% te
doen stijgen. Tweede doel is de kwalificatie van de trainers. Verder willen we tegen 2015 een promotieplan
uitwerken en tegen 2014 het IK-waterpolo weer opstarten. Ook de documentatiebundel voor de bouw van zwembaden
moet tegen 2015 aangevuld worden met een waterpolo-gedeelte
Prioriteit:
1/ Ik-waterpolo: Guido neemt contact op met Swa. Bedoeling is dit verder uit te werken met een persoon of 3. Het
huidig, gebruikte systeem in Nederland moet eerst worden bekeken vooraleer we definitief beslissen wat we gaan
invoeren.
2/ Kwalificatie van de trainers: Els doet een oproep om een werkgroep samen te zetten (via nieuwsflash). Wim
Symoens zal dit mee opvolgen vanuit het sportbestuur. Bedoeling is om de cursus Initiator, hulptrainer en trainer B
verder uit te werken naar waterpolo.
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> Er zal contact genomen worden met KNZB voor zowel IK-waterpolo als de opleidingen.
3/ Communicatieplan: wat en hoe ? Tegen 2015. Els werkt verder uit met Koen Colpaert.
4/ Infrastructuur: zal later op de agenda worden geplaatst
5. INTERPROVINCIAAL TORNOOI
Waar gaan we naartoe met dit tornooi ? Vorig jaar waren er wat problemen. Er gaan stemmen op om ook de
Waalse selectie uit te nodigen, en ook Vlaams-Brabant is vragende partij. Op die manier zouden we aan
6 ploegen komen en spelen we bv in 2 poules. We zien dit tornooi in eerste instantie als een opstapje naar het verdere
selectiewerk (motiverend) en ten tweede als ideaal promotiemiddel ( zie wat we in huis hebben
per provincie)
11/11/12: Wachtebeke
Guido spreekt vlaams brabant aan en checkt ook bij limburg
Stefan en Koen zijn verantwoordelijk voor O-Vl
Emiel Livens aanspreken voor Antwerpen
Joeri wordt gevraagd voor West-Vlaanderen
Via Patrick de Walen aanspreken mocht dit nodig zijn (bij te weinig ploegen)
Els zal de clubverantwoordelijken aanspreken om spelers te motiveren (via nieuwsflash)
6. SELECTIE-MEERJARENPLANNING
Patrick stelt zijn planning voor. Guido stelt voor om de huidige U17 Vlaams te maken. Dat zou de werking
helpen. Nu lange tijd nodig om te beslissen om bv naar een tornooi te gaan. Via de VZF zou dat sneller
kunnen. Patrick heeft zijn twijfels. Het is de bedoeling om te bestendigen en verder te bouwen met de
geselecteerde spelers. Het is de bedoeling dat de U13 ooit seniors worden ! Er wordt beslist volgend seizoen
niets te wijzigen. Daarna zien we wel.
Er komt een lange discussieronde over de ambities van het plan. Zeer goed opgemaakt maar misschien
iets te hoog gegrepen ? Je zou op termijn een professioneel kader nodig hebben. Dat is volgens Patrick de
bedoeling. We spreken af om in het voorstel voor U13, U15 en dames in 2013-2014 en 2014-2015 het aantal
trainingsuren op 2X1,5u per maand te houden. Vanaf 2015-2016 zal dat 1X1,5u per week worden. Een haalbare
doelstelling zou moeten zijn: voor 2020 een kwalificatie te halen bij dames en jeugd voor een EJK of EK.
 Met dit plan zal naar de Raad van Bestuur van de VZF worden gestapt op woensdag 20 juni
7. VRIJE ZWEMMERS STOPPEN
VZGWP stopt met competitie waterpolo. Guido laat weten dat ze niet zijn ingeschreven voor de
komende competitie. Koen weet dat ze nog zullen deelnemen aan recreatieve tornooien. Nog proberen
motiveren om wel in te schrijven is te laat.
8. LIJST TRAINERS MET KWALIFICATIE
Guido zal erover spreken op de komende kalendervergadering in Brussel. Er zal ook een bericht komen
Van VZF naar de clubs om lijst te updaten zodat we een juist overzicht hebben van het aantal trainers in Vlaanderen
9. VASTLEGGEN VERGADERINGEN VOOR 2012
De komende vergaderingen tot einde 2012 zijn: 11/9 - 16/10 - 11/12
10. SCWP NIEUWS
Guido laat weten dat de U9 groen licht kreeg. Komend seizoen zal het georganiseerd worden met de clubs
die interesse hebben. Enkele tornooitjes, zonder echte competitie. Spelertjes moeten nog geen licentie hebben.
Doeltjes blijven voorlopig ongewijzigd.
Eeklo stuurde aanvraag om leeftijd dames te verlagen. Ook Gent is kandidaat. Aanvraag naar secr wp KBZB
Geen varia. Vergadering wordt afgesloten om 22.40u
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TO DO’S
Trainers
Zwembaden
Interprov tornooi
Lijst kwalificatie trainers

Overleg met Maarten en later
met Joeri.
Navraag in eeklo + evt gent
Aanschrijven clubs
Contact vl brabant en limburg
Aanschrijven clubs

Els – Patrick
Els + Koen
Els (via nieuwsflash)
Guido
Els (via nieuwsflash)

VOLGENDE VERGADERING : DINSDAG 11 SEPTEMBER OM 19U HUIS VD SPORT
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