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

19 Juni 2014
Koen Colpaert, Wim Symoens, Robert Van Hecke, Mike Sarrazijn
Els Audenaert STC
/

1.VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 18/3 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd
2. SELECTIEWERKING
Stand van zaken U13-U15-U17
U13
−
−
−
U15-U17
−
−
−

Evaluatie tornooien U13: Paasmaandag Charleroi en 1 juni te brugge
Programma opgesteld volgend seizoen, nog af te stemmen met Walen wat zij juist voor hun rekening gaan
nemen
11/11/2014 – organisatie Vlaams-Brabant – locatie Geerdegemvaart Mechelen
Programma is rond
29 juni – afsluitende wedstrijd te Brugge tegen Waalse ploeg en WOC Alphen en Douai
Voorbereiding selectiedag – duidelijke communicatie naar de clubs wordt eerst nog rondgestuurd naar de
leden van het VSB en dan online gezet en naar de clubs gestuurd via Nieuwsflash

Nationaal
• Oproep nationale coach nog af te wachten
3. START 2 POLO
Kalendervergadering zaterdagvoormiddag 21 juni – uitdelen aan de clubs – met infomoment voor de trainers op
kalendervergadering U11-U13. Wim doet voorstel naar de nationale sportcommissie: zaterdag 20 september in het huis
van de Sport te Gent (Els checkt beschikbaarheid = ok) – gekoppeld ook aan recreanten kalender
Meer info http://www.zwemfed.be/recreatie/waterpolo/start-H2O-polo
4. U9 tornooien
Oproep: GZV eind mei – RSCM begin jan – ROSC begin sept
september kalendervergadering (combineren met U11-U13 en start-2-polo toelichting – 20 september te Gent) 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 – 12 inschrijvingen
Trainer B gesprekken op te starten één van de komende maanden: VSB opteert om Nederlandse docenten in te
schakelen voor de cursus. Els bekijkt dit samen met de Vlaamse Trainersschool
6. PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
Bijscholing schieten: herhalen in regio Mechelen in oktober/november – Els bespreekt dit verder met Guido en Mich
Bijscholing keeper: Wim stuurt info door naar Els om verder af te spreken
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7. BELEIDSPLAN WATERPOLO
Meerjarenplan waterpolo
Wim volgt dit nationaal op, gesprekken gaande
8. RECREANTENCRITERIUM
15 september inschrijven: al toegezegd: RSCM – DDZZ – AC – BGS – MZV – VWZ – WPCN
9. NATIONALE PUNTEN
− Werking VSB (Koen): er moet een meer adviserende rol zijn naar de nationale sportcommissie toe. Eventuele
voorstellen tot wijzigingen sportreglementen moeten ook in het Vlaams Sportbestuur besproken worden. Het
voorbije jaar is er veel, en terechte, aandacht geweest voor Start-2-Polo en beleidsplan. Vanaf volgend jaar moeten
we meer inspelen op de relatie met de nationale sportcommissie.
9. VARIA
− Samenstelling sportbestuur: kennen we nog mensen om ons team te versterken?
− Jeugdfonds: paar waterpoloclubs ingestapt – Els volgt op
− Actiepunt scheidsrechters volgend seizoen?
− Voorstel Wim: VZF Nieuwsflashen: link naar team waterpolosportbestuur – gezichtsherkenning? Nog te bekijken
VOLGENDE VERGADERING:
Vast te leggen als er nationale data bekend zijn
Vlaams Sportbestuur Waterpolo: ?
Kalendervergadering nationaal U11-13 + Vlaams U9-recreanten: zaterdag 20 september te Gent
Sportcommissie Waterpolo: ?
Sportcel Waterpolo: ?
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