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1. VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ONTSLAG PATRICK VAN PETEGHEM + OPVOLGING
Patrick stuurde deze week zijn ontslagbrief als technisch directeur. Hij geeft aan het heeft te druk te hebben in zijn privé
– werksituatie voor dit moment. Hij wil zich wel ter beschikking houden als trainer in nood en wil zijn informatie gerust
delen met zijn opvolger of trainers. Voltallige vergadering betreurt de beslissing van Patrick en weten van hem
persoonlijk ook dat het wegvallen van de Damesselectie ook een item was die hem de stap deed zetten.
Het ontslag wordt aangenomen.
Er volgt een debat over de toekomst zonder Patrick. Komt er een vacature of niet ? De vergadering beslist om dat
voorlopig niet te doen. VSBWP zal zelf de coördinatie doen, in samenspraak met de trainers. Volgens Guido is het dan
wel nodig dat we regelmatig aanwezig zijn op de trainingen.
3. STAND VAN ZAKEN IK-POLO (STERRENPLAN)
Guido heeft documentatie KNZB Sterrenplan ontvangen en geeft wat meer uitleg. Nemen wij dat over of niet ? We
besluiten dat wel te doen. Het sterrenplan is goed, dus waarom veranderen. We gaan contact opnemen met
Nederland, om met hen een afspraak te maken om dat alles te bespreken. Dat kan samen met de geïnteresseerde
medewerkers voor de werkgroep trainersopleiding.
We zouden wel de diploma’s aanpassen en een eigen poster maken. Els bekijkt dit verder intern nadat we naar de
KNZB zijn gegaan voor goedkeuring.
4. TRAINERSWERKGROEP
Drie personen stelden zich kandidaat: Mark Misson (BZV), Joost Meyers (DZO) en Joeri Gevaert (BZK). Deze
personen zal worden gevraagd om mee te gaan naar de KNZB (maandag 8 oktober). Wim gaat mee vanuit het VSB –
ook Guy gaat eenmalig mee mbt het sterrenplan
Het trainersmateriaal dat vanuit de KNZB werd ontvangen is door Guy al eens bekeken, veel materiaal is hier direct
bruikbaar. Naar de clubs zouden we communiceren dat er een interessant infopakket bestaat die ze kunnen
aankopen. Eventueel doen we rondvraag en bestellen wij in functie van de vraag.
Nog vast te leggen op volgende vergadering, na gesprek met KNZB.
5. PRAKTISCHE REGELING SELECTIE
Vergadering vraagt zich af hoe het zit met de caps voor de beide selectieploegen. Stefan gaat navragen, maar
volgens hem zijn er voor beide ploegen caps voorzien.
Planning: tornooi 22/12 in Venendaal is vastgelegd.
Evt nog stage in Eeklo ofwel werken naar een tornooi ergens in maart/april > Stefan Damman bespreekt dit met de
trainers
Els zal budget verder opvolgen.
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6. INTERPROVINCIAAL TORNOOI
Stefan en Koen nemen de organisatie op zich. Er is een akkoord van de Franstalige bond om met een
selectie U13 en U15 deel te nemen. Vlaams Brabant schrijft ook in met 2 ploegen, maar Limburg haalt maar
1 ploeg, de U15. We hebben dus 5 x U13 en 6 x U15 ploegen.
We voorzien medailles voor top 3 beide reeksen – Els brengt deze tegen volgende vergadering mee.
Stefan stuurt mail naar scheidsrechterscomité voor het aanduiden van scheidsrechters. De rekeningen mogen
allemaal naar VZF.
7. NATIONAAL NIEUWS
- Evaluatie test U9 tornooi: gemengde gevoelens bij de deelnemers. Vooral commentaar op de 4 tegen 4. Proef wordt
dit seizoen toch opgestart met de geïnteresseerde clubs. Nieuwkomers die ouder zijn dan 9 mogen ook meedoen.
Vanuit Belgische Bond volgt in januari hierover communicatie – Deze communicatie en promotie zal mee vanuit de VZF
worden gevolgd en ondersteund.
- Beslissing einde competitie: er komen geen play-offs meer ! 5 van de 6 ploegen wilden niet meer meedoen.
Er zal dit jaar dan ook geen kampioen zijn.
-Guido brengt verslag uit van zijn bezoek aan de RVB van de KBZB. Blijkbaar is de RVB bereid om na te
denken over een autonome werking van het waterpolo. Dat is een belangrijke beslissing. Tegen 15/10 vragen
zij een concreet voorstel over hoe wij dat zien. Guido legt dat voor aan de vergadering van 15/9 met alle
clubs. Hij heeft zelf al een jurist uit zijn club die wil meewerken. Die man wil ook meewerken aan de statuten.
- Pierre Ledent heeft aan alle clubs gevraagd door te geven wanneer zij tornooien organiseren en wanneer zij
deelnemen aan tornooien. Els vraagt deze info op bij Pierre ter info + om op de website te zetten
8. VARIA
- Koen kondigt aan dat hij sinds begin september voorzitter is van KGZV
- Aan verantwoordelijken van de recreantencompetitie wordt gevraagd om alle info te delen met de VZF.
Zo kunnen wij inspringen als de verantwoordelijke bv zou stoppen. Els volgt op
9. VERGADERINGEN VOOR 2012
De komende vergaderingen zijn: 16/10 - 11/12
TO DO’S
Selectie

Afspraak Nederland
Ontwerp sterrenplan
11 november
Recreatieve en competitieve
tornooien
U9 communicatie
Aparte koepel waterpolo

Navraag voor venendaal – wie gaat mee als
“delegatieleider”?
+ kijken wanneer nog stages – tornooien in te plannen
+ checken caps
afspreken met vrijwilligers vd
werkgroep trainersopleiding
Poster en diploma’s
Mail voor scheidsrechters
Medailles
Contact willem Vercruyssen
Contact pierre ledent

Stefan

Els - ok Maandag 8
oktober
Els – na afspraak KNZB
Stefan
Els
Els
Pas in januari
Guy volgt op

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 16 OKTOBER OM 19U HUIS VD SPORT
Vergadering wordt afgesloten om 21.20u
Verslag door Koen Colpaert, Secretaris
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