VLAAMS SPORTBESTUUR WATERPOLO
DATUM:
PLAATS:
AANWEZIG:

Dinsdag 5 februari 2013
Zwembad Strop
Robert Van Hecke, Stefan Damman, Wim Symoens, Koen Colpaert

VERONTSCH:
UITGENODIGD:
AFWEZIG :

Guido Claes
Els Audenaert
/

Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
Start-H2O-Polo
−
−
−
−
−
−

Voorbeeldfiguur getekend door Bruno Claeys - De waterpolo wil van het ruige imago af en gezien de
doelgroep -9 jaar is, viel de keuze op het jonge kindje, en de poster moet de diversiteit van iedereen
weerspiegelen
Offerte kosten poster en sticker is binnen
Naam: Start-H2O-Polo – komt op de algemene sticker – Els vraagt Bruno om logo al te tekenen
Stand van zaken 9 einddoelstellingen – wim heeft toelichting gegeven – wordt naar een aantal mensen
doorgestuurd voor feedback, evt. volgt nog een werkvergadering met een aantal personen (Rik De Boever,
Nick Timmerman, Patrick VP, Joerie, Marianne, …) – Els volgt op
Timing – proberen tegen de start van volgend seizoen rond te krijgen
Els maakt inhoudstabel van CD minipolo en bezorgt dit aan Wim

Recreatieve U9 tornooien
−
−
−
−

Korte briefing van de vergadering 14/1 en reglementen
Els doet nog communicatie op website en nieuwsflash
Alle info - http://www.zwemfed.be/recreatie/waterpolo
Volgende afspraken: Els volgt op en evaluatie volgt in juni op de kalendervergadering – eventueel
aanpassing dan ad richtlijnen

Trainersopleidingen waterpolo
−
−
−

−
−

Els brengt stand van zaken initiator waterpolo – eerste focus nu ligt op het rond krijgen van het stramien en
de cursus – Els stemt dit af met Michael
Francois Deley is door VTS aanvaard als docent
Stramien in te dienen bij de VTS denkcel zwemmen tegen september voor Trainer B – dit zal naar analogie
van trainer niveau 3 in Nederland > zo kunnen de trainers die niveau 3 KNZB hebben behaald ingeschaald
worden als trainer B (nog te bekrachtigen door de denkcel). Zelf trainer B volledig organiseren en
uitschrijven is niet haalbaar. Els doet het nodige en legt ook verdere contacten met Nederland
Wat communiceren als einddoelstelling (vb trainer B in je club hebben als je nationaal speelt?) – WIM doet
voorstel tegen volgende vergadering
Bedoeling om zelf in het najaar van 2013 een cursus module 3 (initiator) in te richten van 20 uur. Die moet
zeer laagdrempelig zijn. Later zou er dan een volledige cursus moeten komen.

Selectie

1

−
−
−
−
−
−

Verslag Veenendaal ontvangen van Joeri
Stage U11 – U13: planning is rond
Tornooi Parijs – U13: gaat niet door, te veel ingeschreven ploegen – deadline verstreken (uitnodiging na
deadline gekregen). Andere tornooien te bekijken op tornooien.nl of via contacten met de Federaties
Luxemburg, Frankrijk
Stand budget – ok, uitgaven binnen budget
Training 24/3 gaat door, ondanks de examens.
Stand van zaken nationaal – sportcel 11/2 – na een ferme omweg is de toestemming om naar het EC
Kwalificatietornooi in Montenegro te gaan, rond.

Structuur waterpolo binnen de federaties en nationaal
−
−

Korte toelichting van het onderhoud VZF – 13 december
VSB en de VZF moeten ernaar streven om op de sportcel 11/2 definitief groen licht te krijgen om volgende
uit te werken:
Doel: de huidige waterpolostructuren en werkmethodes doorlichten en aanpassen, om een efficiëntere en
beleidsmatige aanpak mogelijk te maken

Dit omvat in eerste fase:
Samenstelling, rol en bevoegdheden van de Sportcommissie herbekijken
Samenwerking tussen Sportcommissie en Sportcel ifv dit doel herdefiniëren en beslissingsprocedures
vastleggen
− Vastleggen van een centraal nationaal waterpolosecretariaat, waarin duidelijke afspraken en procedures
worden vastgelegd op vlak van communicatie naar de clubs. Een betere samenwerking en overlegstructuur
tussen KBZB-Wouter, VZF-Els en FFBN-? en de sportcommissies zijn hiervoor noodzakelijk.
In een tweede fase:
− Opstellen van een beleids- en meerjarenplan zowel naar breedtesport als naar selectieniveau. De
Sportcommissie neemt hier een coördinerende en sturende taak op zich. Zo creëert de Sportcommissie
een groter draagvlak waar alle verschillende federaties betrokken zijn. Hierdoor kan de Sportcommissie
een grotere zelfstandigheid dragen voor het beheer van budget en sportieve doelstellingen. Uiteraard zal
periodiek een duidelijke stand van zaken worden verantwoord.
−
−

Varia
−

−

−
−

−
−
−

Interprovinciaal tornooi: in Nekkerpool Mechelen: OK !
o Bekijken of we meer kunnen doen met die dag dan alleen tornooi: evt ook U9 ?
o Toni is geen verantwoordelijke meer voor Limburg, Els neemt contact op met HZS – Georges
VANDENHOUDT
Waterpolo folder
o Koen heeft de folder van KNZB bekeken, inhoudelijk goed, wel ander formaat. Els laat tekst al
digitaliseren om dan door Koen inhoudelijk te laten aanpassen aan Vlaamse structuur
o Later worden de tekening ingevoerd (naar analogie van de Start – 2 – polo tekeningen)
Officiallijsten – met uitzondering van GZVN, ZNA, DZO, is de lijst compleet – punt ivm de vergunningen
verschoven naar volgende vergadering
Recreantencompetitie + 16
o Er blijkt toch wat vraag te zijn vanuit waterpolo “veteranen” om ploegjes te vormen en opnieuw
recreatief aan waterpolo te doen. Volgens Willem geen extra ploegen mogelijk
o Els neemt contact op met Willem, als we samen werken zijn meer ploegen mogelijk = ledenwerving
Scholeninitiatief – komt niet echt schot in
Sponsoring B&B – gesprekken zouden positief verlopen, stand van zaken volgende vergadering via Guido
Nieuwsflash waterpolo wordt na deze vergadering verstuurd met o.a. :
o Interprovinciaal tornooi – 11/11 De Nekkerpool
o U9 – tornooikalender - info
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o
o
o

Officialvergunningen
Iets over de opleidingen?
…

Volgende vergadering sportbestuur Vlaams - dinsdag 9 april en 4 juni - 19u Strop Gent
Volgende nationale sportcel: maandag 11 februari – dinsdag 23 april
Volgende nationale sportcommissie: maandag 26 februari – dinsdag 26 maart
Vergadering wordt afgesloten om 21.45u
TO DO’S
Start to polo
Trainersopleiding
Interprovinciaal tornooi 2013
Waterpolofolder
Vergaderingen
U9
Recreantencompetitie
Structuur waterpolo
Einddoel opleidingen (vb trainer B
verplicht bij ploeg in nationale?

Feedback voorstel Wim opvragen
Verder opvolging
Verantwoordelijke Limburg?
Digitaliseren
Kijken voor locatie
opvolging
Contact met Willem
Verslaggeving sportcel
Voorstel uitwerken

Els
Els
Els
Sarah VZF
Koen
Els
Els
Wim
Wim

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 9 APRIL 19U IN HET STROP
Verslag door Koen Colpaert
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