VLAAMSE SPORTCOMMISSIE WATERPOLO
DATUM:
PLAATS:
AANWEZIG:
VERONTSCH:
UITGENODIGD:
AFWEZIG :

24/4/2018
Ghelamco - Gent
Wim Symoens, Wim Van Hecke, Nancy De Muelenaere, Bob Herregodts, Gilles
Oosterlynck, Els Audenaert
Robert Van Hecke, Mike Sarrazijn

Introductie nieuwe leden
•
•
•

Wim heet iedereen welkom en doet een korte introductie over de structuur van lid t.e.m KBZB.
Structuur Vlaamse Commissies werd gewijzigd (zie huishoudelijk reglement) – secretaris is steeds
personeelslid vanuit de VZF
Vraag om dringende zaken onderling te communiceren via Messenger – als test uit te proberen.

Rondvraag binnen de leden waar hun interesse ligt – opvolging welk domein:
•
•
•
•
•
•

Nancy: selectiewerking - meerjarenplan
Gilles: waterpolo online - communicatie
Bob: waken over het menselijke aspect – duidelijke communicatie
Wim VH: selectiewerking - meerjarenplan
Wim S.: hoe kunnen clubs overleven? Betrokkenheid en samenhorigheid verhogen - wij zijn hier voor de
leden - clubs moeten er beter van worden. Betrokkenheid van de ouders benutten & meer sponsoring
Iemand zoeken die reglementen opvolgt? Wij passen aan houden ze up to date – te vertalen in het Frans
door Pierre?

Selectiewerking
•
•
•
•
•
•
•

Op 5 mei komen de selectietrainers bijeen te Merelbeke (9u30-12u30) – Nancy – Wim VH. en Bob zullen
aanwezig zijn.
Wim Van Hecke zet asap zijn idee voor categorie na Vlaamse U17 op papier om mee te nemen naar het
overleg
Els vraagt aan Koen Colpaert/Stefan Daman/Patrick VP om hetzelfde te doen voor dames U15 t.e.m Senior
U13- U15-U17 Vlaams zelfde opzet als dit seizoen maar optimaliseren waar nodig
Het seizoen 2018-2019 wordt op deze vergadering vastgelegd + eerst vorming visie toekomst om mee op
te nemen in het meerjarenplan
Er moet meer rekening gehouden worden met de sporters (hoe boodschappen worden overgebracht –
beslissingen worden genomen – impact op de kinderen in het oog houden)
24/6 – Vlaanderen vs Oranje te Mechelen U13 t.e.m. U17 – een facebookevent op te maken – promotie te
voeren

Opmaak Meerjarenplan
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•
•
•
•
•

Jaarvergadering met alle clubs willen we dit kunnen presenteren – zaterdag 15/9 te Gent in combinatie
Kalendervergaderingen recreanten – U11/13 – scheidsrechtervergadering – officialopleiding …
mogelijkheden te bekijken.
Waar willen we met de waterpolo naartoe en wat nodig om doel te bereiken. Inclusief leerlijnen (MOW
KNZB – Leerlijn Supercoach online?).
Mike trekt dit. Groep van 6-tal personen om aan mee te werken – waar nodig subwerkgroepen
Wim VH – Nancy willen hieraan meewerken
Vraag wordt ook aan de trainers gesteld 5 mei

Stand van zaken VZF projecten en werking
•

•

•

•

•

•
•

Recreatieve tornooien U9 & 10 tot 15 & +15: opzet moet herbekeken worden gezien groei + vraag ZNA
dropout U17 (bij jeugd of recreantencriterium) – Els polst naar interesse binnen de clubs om tegen juni een
voorstel klaar te hebben - kalendervergadering 15/9 - sporthotel Gent
Opleidingen:
• initiator Dendermonde september 2018 al 11 inschrijvingen
• initiator te evalueren en reviseren (Mike)
• oproep kandidaten instr. B (Els)
Bijscholingen:
• Els polst bij de clubs naar interesse en kandidaat organisatoren (waar we het laten plaatsvinden) voor
3 activiteiten met Ilse
1) Jeugdkeepertraining zoals we in SN hebben gedaan
2) Seniorkeepertraining – zelfde opzet maar dan voor oudere keepers
• Op 1 & 2 nemen ook keepers uit selectiegroepen deel
3) 2-daagse opleiding keepertrainer zoals in Mechelen 3 jaar geleden: indien hier te weinig interesse
trachten we de jeugd en seniorkeepertrainingen weer open te stellen en te laten erkennen als
bijscholing voor trainers.
• Swimconference juni te Antwerpen: ook voor waterpolotrainers interessant maken en open stellen
• Andere bijscholingsonderwerpen? – we moeten zorgen dat onze trainers opgeleid of tenminste zich
bijscholen > in meerjarenplan op te nemen
Supercoach online: AZSC al uitgestapt. ZNA, ROSC, GZV werken er intens mee – VZF volgt dit momenteel niet
op. Mee op te nemen in Meerjarenplan wat onze doelstelling hieromtrent is. In september zou i.s.m. ROSC er
een opleidingsdag te Oostende kunnen doorgaan voor nieuwe trainers (Els bespreekt dit kort met Luc T. op 5
mei)
Tafelofficials: VZF zorgt dat er 2 opleidingen in Vlaanderen doorgaan (september en januari). Volgende
procedure werd reeds positief onthaald door de scheidsrechtercommissie – zou in september in voege
moeten kunnen zijn:
• Kandidaat-officials melden zich aan via de website van de Federatie (naar analogie hoe wij nu reeds
geïnteresseerden kandidaat laten stellen)
• Ondertussen kunnen zij op jeugdwedstrijden t.e.m. U17 helpen de tafel te doen naast een officiële
tafelofficial, zij doen dan alvast ervaring op
• Binnen het jaar na aanmelding moeten zij slagen voor de cursus (Federatie volgt dit op)
Scheidsrechters: kan naar bovenstaande voorbeeld de VZF iets doen om meer scheidsrechters op te leiden –
vb ook dringend nodig voor recreatieve wedstrijden?
Start-2-polo: goed concept maar ligt stil door te weinig promotie > op te nemen in het meerjarenplan

Varia

2

•

Gebruik/beheer van social media: aantal likes op Waterpolo Vlaanderen zou moeten toenemen –
afspraken maken wie post – volgende vergadering

Volgende vergadering
Moet nog worden vastgelegd met Mike (vast te leggen op vergadering 5 mei) – te bespreken o.a.
• Competitie volgend seizoen? Dringend (vb Wat doen als Eeklo promoveert? Wat doet
Bergen? Barragematch?
• Structuur Nationale Sportcommissie? Wie doet wat? Dringend
• Hoe meer betrekken scheidsrechtercommissie / tuchtcommissie?
To do

Wat

Wie

Tegen
wanneer

Seniorwerking heren op papier zetten en rondsturen naar de commissieleden

Wim VH

30/4?

Dameswerking op papier zetten door Stefan/Koen/Patrick

Els

3/5?

Moeten er op de vergaderingen nog documenten van aanwezigheid worden
getekend? Wat verplaatsingsonkosten voor deelnemers via skype

Mike/Els

volgende
vergadering

Resultaten peiling Pierre?

Mike

Datum volgende vergadering

Mike/Els

5/5

Keepertrainingen met Ilse- oproep nieuwsflash

Els

juni

Opzet recreatief waterpolo - oproep Nieuwsflash

Els

juni

Screening initiatoropleiding

Mike

Kandidaten instr. B en initiatoropleiding 2019? Oproep

Els

27/4

Programma 15/9 - Gent

Els/Mike

juni
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