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Bestuur:
Dhr. J. Ursem, voorzitter
Mevr. H.E.M. van Wees- van Niel, secretaris
Dhr. J. Raijer, penningmeester
Dhr. R.F.G. Meynaert, Regio Wedstrijdzwemmen Official Zaken
Dhr. A. Kruijt, Regio Waterpolo Commissie
Dhr. P. Dessart, communicatie/website
Genodigden
Dhr. H. van Goor, bestuurslid KNZB
Dhr. R. Reverda, accountmanager KNZB
Regio Zwemcommissie
Mevr. J.M. van der Tak
Regio Wedstrijdzwemmen Official Zaken
Mevr. E. de Weerd- v.d. Velde
Dhr. M. Paree
Regio Waterpolo Commissie/ Regio Scheidsrechter Commissie
Dhr. H. den Dekker
Afgevaardigden van de verenigingen
De Albatros, Aquafit, Aquarijn, De Dolfijn, ZV Haerlem, De Meeuwen Diemen, OEZA, De Snippen,
Triton, Het Y, Zwemvereniging Utrecht
Afwezig met kennisgeving
Genodigden:
Mevr. A. ten Brink, regiobestuur Midwest, synchroonzwemmen
Mevr. P.J.E. Stam- Ultee, regiobestuur Midwest, zwemmen
Dhr. P. Rienstra, RWPC, competitieleider
Verenigingen:
AquaWaarD, De Aalscholver, De Amer, ZV de Bron, DWT, EZV Enkhuizen, De Futen, GoSwim,
ZV Hoorn, KZC, MZ&PC de Fuut, ZV Noordkop, Oude Veer, SZV de Duinkikkers, ZV Waterland,
De Waterwolf, ZPC Woerden, ZC Zeist
1.

Opening
Dhr. Ursem opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Hij vindt het fijn dat zij allen gekomen zijn.
Hierna verzoekt dhr. Ursem een ogenblik stilte vanwege het overlijden van dhr. Aton Demuth.
Hij was official Wedstrijdzwemmen op landelijk niveau in regio Midwest, en van grote verdienste
bij en voor de KNZB.
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2.

Ingekomen stukken, mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mevrouw van Wees leest de afberichten voor. De afberichten worden in de notulen opgenomen.

3.

Vaststelling agenda
Punt 9, bestuursverkiezing wordt naar voren gehaald, na agendapunt 3. Reden: dhr. Ursem is
herkiesbaar als voorzitter. Mocht hij niet herkozen worden, dan kan hij deze vergadering verder
niet voorzitten!
Verder geen wijzigingen in de agenda.

3a. Bestuurverkiezing
Dhr. Ursem is aftredend en herkiesbaar als voorzitter.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van dhr. Ursem.
Dhr. A. Kruijt, voorzitter RWPC, stelt zich beschikbaar als lid regiobestuur namens de Regio
Waterpolo Commissie. Hij wordt met algemene stemmen benoemd.
4.

Informatie vanuit de KNZB
Dhr. Reverda:
- Officialbeleid: Vanaf 1 april a.s. is vernieuwd officialmateriaal gratis te downloaden van de
KNZB- website, of te bestellen tegen kostprijs.
- In Alkmaar wordt momenteel een pilot niveau-1 opleiding gehouden. Deze wordt goed
ontvangen.
Waarschijnlijk is de opleiding vanaf het nieuwe seizoen in te voeren.
De opleiding is binnen een club met de hoofdtrainer te organiseren.
Dhr. Paree vraagt of de opleiding voor alle disciplines is. Dhr. Reverda: Ja.
- Veilig sportklimaat. Er is een handboek ontwikkeld o.a. op gebied van preventie, seksuele
intimidatie. Eind april is het handboek beschikbaar.
- Sportief besturen. Doel is bestuurders, voorzitters, bestuursleden met elkaar in gesprek
brengen om o.a. over bovenstaande punten te overleggen.
- Besturen met een Visie: Geef je na de vergadering op voor deze cursus.
Dhr. den Dekker: Ik mis cursussen voor opleiders. Vorige Regioraad heb ik hier ook naar
gevraagd.
Dhr. Reverda weet hier niet van. Hij komt er op terug.
Dhr. Ursem: Wij hebben een thema-avond gehouden, deze wordt nog uitgewerkt.
Een belangrijk issue is communicatie, voornamelijk online communicatie vraagt om een aantal
spelregels.
Volgende regioraad komt dit onderwerp naar voren.

5.

Notulen Regioraad Midwest d.d. 9 november 2013
De notulen worden inhoudelijk en tekstueel doorgenomen.
Er zijn geen opmerkingen.
Actiepunten:
Aanvullende taken regiobestuur.
We beperken ons tot de zwemsport. Geen aanvullende zaken zoals EHBO/BHV.
We moeten goede communicatie ontwikkelen.
Punt kan er af.
Elementair zwemmen in beleidsplan.
Hier is nog niets over bekend. Punt blijft staan
Minipolo in beleidsplan.
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Het minipolo wordt geïntegreerd in het beleidsplan van de RWPC in overleg met de
coördinator Minipolo. Een stukje info komt op de website.
Op de vraag hoe dit in de regio loopt is het antwoord: de verenigingen organiseren het
zelf.
Vraag: Zie je ook verenigingen uit Utrecht in bijvoorbeeld Noord-Holland komen?
Dhr. Kruijt antwoordt dat dit niet het doel op zich is van de RWPC, maar dat
verenigingen dit wel regelen door middel van toernooitjes.
Punt kan er af.
-

6.

Lage opkomst Regioraad
Mevr. van Wees geeft een opsomming van de diverse redenen die verenigingen geven
voor hun afwezigheid.
Bij verenigingen die niet gereageerd hebben zal nogmaals navraag worden gedaan met
betrekking tot hun afwezigheid bij de Regioraad.
De resultaten worden in het bestuur besproken. Bekeken wordt wat het bestuur
hiermee kan doen.
Punt blijft staan.

Jaarverslagen bestuur en commissies.
De vraag wordt gesteld waarom officials synchroonzwemmen geen vergoeding krijgen.
Dhr. Raijer antwoordt dat bij het synchroonzwemmen te weinig opbrengsten zijn ten opzichte
van de kosten.
Bij de andere disciplines krijgt overigens niet iedere official een vergoeding.
Jaarverslag Bestuur.
Mevr. van Wees vraagt of er opmerkingen / aanvullingen zijn op dit verslag.
Geen opmerkingen over dit verslag.
Jaarverslag PR/website
Dhr. P. Dessart:
De start van de website verliep met vertraging.
Nadat we toegang hadden, moesten we het gebruik van de website nog uitzoeken.
Per discipline zal 1 verantwoordelijke de info bij houden.
Er waren technische problemen met betrekking tot wat wij wilden doen op de site.
Langzaam maar zeker krijgt een en ander vorm.
Verenigingen kunnen info geven over wedstrijden, we plaatsen dan een link naar de
desbetreffende website.
We willen een Regio nieuwsbrief ontwikkelen.
Dhr. den Dekker: We zijn behoorlijk ver met de invulling. Mijn complimenten!
Verder vraagt hij hoe het zit met het contract voor de e-mailadressen. Dhr. Dessart antwoordt
dat dit besproken wordt in de eerstkomende Regiobestuursvergadering.
Jaarverslag Regio Wedstrijdzwemmen Official Zaken
Dhr. Meynaert:
De drie afdelingen groeien meer naar elkaar toe. We organiseren gezamenlijke opleidingen en
examens.
Afdeling Utrecht komt langzaamaan dichterbij. Juryuitnodigingen en opleidingen moet nog
veranderen. Amsterdam- ’t Gooi en Noord-Holland werken prima samen.
Vraag: Is er een datum vastgesteld waarop dit geëffectueerd is?
Dhr. Meynaert: Nog niet, maar we werken wel met vrijwilligers.
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Mevr. de Weerd: Ik houd me bezig met een stukje opleidingen. Ik heb goed contact met
Amsterdam. Van Utrecht krijg ik geen antwoord. De communicatie kan beter.
Vraag: Werkt men nog in oude Kringen?
Dhr. Meynaert: We zijn regio maar we duiden aan met Noord- Holland, Amsterdam en Utrecht.
Het gebied is groot.
Vraag: Voelt Utrecht zich regio?
Dhr. Meynaert: Ja, maar praktisch gezien nog niet.
Mevr. de Zeeuw: Ik vind het prima dat de regio de top van de jury uitnodigt.
Dhr. Meynaert: Ik ook. Maar dat kan veranderen bij verandering van bestuursleden.
Opmerking: Beleid moet regiobreed besproken en uitgevoerd worden!
Dhr. Meynaert: We zijn druk bezig.
Jaarverslag Regio Commissie Waterpolo
Dhr. Kruijt:
Wij hebben één regiocommissie, zo denken wij. Zo vergaderen wij nu.
In 2013 hebben we zeven vergaderingen gehouden.
We werken samen met de WOC ‘s.
W- official registratie: we houden bij wie, hoe vaak fungeert.
Het Minipolo wordt geïntegreerd in de RWPC.
We zoeken contact met de polosecretariaten. We zien graag dat klachten via de
polosecretariaten bij de RWPC terecht komen.
SVS probleem: het niet werken van het Spelers Volg Systeem betekent: geen eerlijke
waterpolocompetitie. We hebben Pioen Partners ingeschakeld om een eerlijke competitie te
garanderen.
De competitieleiding zorgt voor indeling van de competitie. De kleintjes spelen niet regiobreed
maar in de buurt, i.v.m. de reisafstand.
Sportlink verhaal:
Sportlink Waterpolo zou vorig jaar starten op last van de KNZB.
Dat is een jaar uitgesteld. Gevolg was: geen Spelers Volg Systeem meer.
De competitieleiders wilden afhaken. Toch werd er verder gepraat.
Komend seizoen moet het gaan gebeuren met Sportlink. Er is een patstelling tussen KNZB en
regio’s . Frank van Rossum heeft dit opgepakt.
Het programma werkt nu enigszins. Er zijn 5 modules. Twee modules zijn opgeleverd met
instructie aan de gebruikers. De modules zijn niet gebruikersvriendelijk. Drie modules zijn nog
niet opgeleverd.
Een eis van de regio’s is dat Sportlink per 1 april 2014 moet werken. 5 april is er een bijeenkomst
over hoe en wat nu. Hoe het verder gaat weet dhr. Kruijt nog niet.
Dhr. Stravers: Is dit probleem ook aan te kaarten op de ALV van de bond?
Dhr. Kruijt: Ja. Als vereniging zijnde kan je dit aankaarten.
Dhr. Stravers: Deze informatie moet bij de verenigingen komen. Wanneer men dit niet weet, kan
men niet reageren. Het is belangrijk!
Dhr. Kruijt: We laten onze zorgen elke keer horen. We weten ook nog niet wat de kosten zijn.
Dhr. Stravers stelt voor om vanuit de regio een verslag van de problemen met Sportlink te
maken en dit punt aan te dragen voor de agenda van de bond.
Dhr. Ursem heeft dit punt vorig jaar al aangedragen.
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5 April is er een bijeenkomst met de vijf regio’s. Dit moeten we landelijk uitdragen.
Na de bespreking op 5 april volgt een update. En geven we advies aan de verenigingen.
Dhr. Stravers vindt de ontwikkelingen schandalig. Dit vereist inbreng op de ALV van de bond. Hij
zal dit steunen namens zijn vereniging.
Verenigingen moeten ook hun zorgen uiten over de gang van zaken.
Dhr. Kruijt: mee eens. De communicatie verloopt tussen RWPC en regiobestuur, en KNZB.
Verenigingen krijgen hier niets van mee. Zij dienen goed advies te krijgen.
Dhr. Kruijt zal zorgen voor een verslag over de ontwikkelingen van Sportlink.
Dhr. Ursem: Ik krijg advies van de RWPC ’s. En daar doe ik wat mee.
Dhr. den Dekker legt de gang van zaken uit. Het advies komt vanuit de expertise.
Opmerking: Men moet als Regiobestuur een standpunt innemen!
Een van de aanwezigen vraagt of de bondsvertegenwoordiger aanwezig is. Wij zijn namelijk bang
voor wat er gaat gebeuren.
Ja, dhr. Hans van Goor is aanwezig namens de bond. Hij beheert de post Topzwemmen.
Hij is blij met de informatie die hij hier hoort. Het onderwerp is in bestuursvergaderingen aan de
orde geweest, evenals tijdens de ALV in 2013.
Het project Sportlink waterpolo is 4 jaar geleden begonnen. Het doel was: succes.
Er komt een moment dat je een besluit moet nemen over de voortgang. Wel of niet doen, die
knoop moet doorgehakt worden. Beide beslissingen hebben een bepaalde impact.
Werkafspraken zijn gemaakt. Het inwerken moet gebeurd zijn vóór de start van de nieuwe
competitie.
Dhr. Kruijt: Volgende week gaat een verslag richting alle verenigingen met advies richting de
KNZB- vergadering op 12 april a.s.
Vraag: Wie werken er al met dit programma?
Dhr. Kruijt: o.a. de KNVB. Het scheidsrechtergebeuren zit er bij hen niet in.
Sportlink is wel nieuw maar niet futuristisch. In vergelijk met wat er nú is, heb ik een voorkeur.
Dhr. Meijer vraagt dhr. Dessart wat hij er van vindt. Dhr. Dessart antwoordt dat hij geen kennis
heeft van Sportlink, maar wat hij er van gezien heeft is niet overtuigend.
Dhr. Kruijt heeft van Sportlink nog geen update ontvangen, van Pioen Partners wel.
Vraag: Hoeveel mensen zijn er mee bezig.
Dhr. Kruijt: Ik ken twee mensen, en zij zijn beperkt bereikbaar.
Het alternatief is een ander programma, gerund door één persoon die bijna altijd bereikbaar is.
Wel kan dat bij ziekte een probleem geven.
Een van de aanwezigen merkt op:
De interface met Sportlink en All United is al een jaar uit de running.
Bij elke update van Sportlink heb ik een probleem met Java.
Dhr. den Dekker: Sportlink heeft mogelijkheden, maar is niet met zijn tijd meegegaan.
Dhr. Kruijt: Er komt een verslag + update. Verzoek aan verenigingen om dit aan de orde te
brengen op de ALV van de KNZB.
Dhr. den Dekker: DWF (digitaal wedstrijdformulier) is er nog niet.
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Dhr. Kruijt: Hier wordt aan gewerkt. Er moet een DWF komen, maar dit is nog niet opgeleverd.
Het kost geld, maar het levert veel tijd op voor de vrijwilligers. De afhandeling gaat sneller.
Boetes worden gelijk gesignaleerd, waarschijnlijk gaan de boetes naar beneden.
Pioen Partners heeft het DWF klaar, in regio Oost is dit al in gebruik.
In verband met de kosten voeren wij het nog niet in.
Dhr. den Dekker: In februari is de W- official cursus gedigitaliseerd. Er zijn 23 docenten, zij geven
allemaal dezelfde cursus.
Dhr. Stravers: Is het SVS ook toegankelijk voor de polosecretariaten van de verenigingen.
Ja, het is een open source.
Dhr. Stravers: Oud- scheidsrechters zijn beoordelaar. Zij vallen uit het W- systeem.
Dhr. Kruijt: Nee. Ze staan er in, wie rapporteert heeft ook een W.
Vraag: Hoe zit het met de WOC ‘s?
Dhr. Kruijt: De WOC ’s wilden vorig jaar contact met de RWPC. Ons antwoord was: Maak een
afspraak en geef aan wat jullie willen.
In februari 2014 kwam er een notitie: we willen geld zien en daarvoor iets doen.
Afgelopen woensdag hebben we een gesprek gehad met de WOC ‘s. Zij willen graag € 17.000,per jaar. Het huidige contract loopt per 01-07-2014 af.
Vraag van de RWPC is: Wat bieden jullie ons?
Er is geen verdere afspraak gemaakt.
Wat willen de verenigingen met / van de WOC?
We zijn dus in gesprek.
7.

Financieel Verslag
Dhr. Raijer:
U heeft allen een overzicht gehad. Er zijn drie kringen samengevoegd. Dit is de eerste
jaarrekening van de regio over 2013.
Het financieel systeem is van de KNZB.
Betalingen: dhr. Raijer zet de betalingen klaar, de voorzitter accordeert deze.
20 Januari kwam van de KNZB het bericht dat 2013 werd afgesloten.
Hierna kwam niet zo heel veel meer binnen.
Dhr. Raijer legt vervolgens iets uit over de balans en de resultatenrekening.
Dhr. Raijer vraagt of er vragen zijn.
Dhr. Meijer vindt het een uitstekend resultaat. Er is een groot voordelig saldo.
Dhr. Raijer: Ja, dat klopt. Ik heb een voorstel om iets met het voordelige saldo te doen.
Het vermogen moet minimaal 25% van de omzet zijn.
Mijn voorstel is om de inleg van € 1,- per lid van de voormalige Kringen in de regio terug te
betalen aan de verenigingen op basis van 2012.
Mijn tweede voorstel is het verlagen van de waterpolo inschrijfgelden met 20%. Dit is
± € 15.000,- . Dat zou ingaan op 01-07-2014. Voor 2014 gaat het dus om € 7500,Dhr. Ursem vult aan dat de € 2,50 contributie per lid gebaseerd is op inschakelen van een
betaalde regiomedewerker. Wij doen alles met vrijwilligers.
Dus de voordelen vervallen met het inschakelen van professionals.
Dhr. Paree: Als je ’t weer moet verhogen krijg je weerstand.
Dhr. Raijer: Ik wil niet elke keer gaan terugbetalen.
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Opmerking: Kan er gedifferentieerd worden in die € 2,50?
Dhr. van Goor: Dit bedrag is inderdaad gebaseerd op professionals (regiobureau).
Er wordt nu geld overgehouden in vier van de vijf regio’s.
Meer ondersteuning van verenigingen kost meer geld.
Vraag: Zijn de kosten van Sportlink meegenomen in dit voorstel?
Opmerking: In publieke organisaties leg je geen potjes aan.
Dhr. Raijer: daarom wil ik nu geld teruggeven.
Dhr. v.d. Gracht: Je kan ook retributie opnemen in je begroting.
Dhr. Stravers: Bij verhoging van de kosten kan je de retributie weer afschaffen.
Dhr. Raijer: Het gaat om waterpolo.
Dhr. Stravers: je kan ook de reiskostenvergoeding verhogen.
Dhr. den Dekker: Je kan ook scheidsrechtershirts aan alle scheidsrechters waterpolo geven.
Dhr. Raijer: De kosten van Sportlink zijn niet bekend. Op dit moment betaalt de regio hier niet
voor.
Dhr. Kruijt: We hebben hier ook nog geen zicht op.
Dhr. Meijer: Ik ga akkoord met de terugbetaling en de 20 % korting op de inschrijfgelden voor de
waterpoloteams,
Het voorstel van de penningmeester wordt aangenomen.
Dhr. Paree: Er is gevraagd om voorstellen vanuit de commissies m.b.t. besteding van het extra
geld.
Dhr. Raijer: Ik heb alleen van dhr. Kruijt een reactie gehad met het verzoek tot aanschaf van het
digitaal wedstrijdformulier (DWF)
Hr. Kruijt: Pioen Partners, hier kan het DWF bij in. De kosten zijn nog niet bekend, er wordt nog
overlegd.
Dhr. Raijer: van Sportlink zijn de kosten niet bekend, van Pioen Partners wel.
Dhr. Kruijt: de KNZB zal ook kosten gaan berekenen.
Het geld is belangrijk, maar de vrijwilliger moet er goed mee kunnen werken.
Dhr. Paree: Voorstel vanuit de RWOZ was:
Verlagen startgelden
Dit wil mevr. Stam niet, omdat de startgelden net zijn verhoogd om in de drie afdelingen gelijk te
trekken
Leveren officialshirts
Medailles bij miniorenwedstrijden
Wordt niet meer gedaan, was in afd. Utrecht en Amsterdam niet gewoon, omdat het voorrondes
zijn.
8.

Verslag kascontrolecommissie.
De kascontrole is door een lid van resp. Aquarius, Aquafit en Aquarijn gedaan.
De accountantscontrole van de KNZB is nog niet bekend.
Dhr. Raijer leest het verslag voor.
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De kascontrolecommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur van
Regio Midwest decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financieel beleid.
Dhr. Paree vraag of kascontrole nog nodig is. Dhr. Raijer antwoordt dat het regiobestuur vindt
van wel.
De accountant controleert of de regels worden nagekomen.
De kascontrole controleert de centen. Voor transparantie vinden wij de controle nodig.
De vergadering gaat akkoord met het verlenen van decharge.

9.

Rondvraag
Dhr. Stravers: Ik begreep dat er problemen waren omtrent de wijze van organiseren van de
miniorenwedstrijden. In een deel van de regio wordt met gesloten beurzen gezwommen.
Dhr. Raijer: Het kan zijn dat bij accountantscontrole wordt gezegd dat dit niet zo kan. Maar dit
hoeft niet!
De Regio Zwemcommissie en het regiobestuur willen de inkomsten en uitgaven van deze
wedstrijden in de financiële cijfers van de regio.
Dhr. Stravers: Hoe werkt dit?
Dhr. Raijer: De regio betaalt de kosten van badhuur en organisatie en int de inschrijf- en
toegangsgelden.
Mevr. van der Tak: in Utrecht regelen de verenigingen de miniorenwedstrijden. Zij betalen de
kosten en behouden de inkomsten. Bij verlies mag men aankloppen bij de regio (voorheen bij de
Kring).
De Regio Zwemcommissie afd. Utrecht krijgt meer werk met een andere regeling, en is bang dat
verenigingen niet meer willen meewerken.
Dhr. Kruijt: Er moet wel een eenduidig beleid komen.
Mevr. van der Tak: Over dit onderwerp werd niet prettig gecommuniceerd.
Dhr. Dessart: Het nog werken in drie afdelingen werkt inefficiënt.
Dhr. Ursem: Aangezien mevr. Stam niet aanwezig is, is een discussie moeilijk te voeren.
Mevr. van der Tak krijgt geen informatie vanuit het regiobestuur.
Mevr. van Wees neemt hierover contact op met mevr. Stam.
Dhr. Paree merkt op dat dit thuishoort bij de regiocommissie.

10. Sluiting
Dhr. Ursem sluit de Regioraad om 12.15 uur. Voor de aanwezigen staat een lunch klaar.
Dhr. Ursem bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en wenst hen wel thuis.
14 april 2014
H. van Wees- van Niel
secretaris
Actiepunten
Elementair zwemmen in beleidsplan
Oorzaken lage opkomst bij Regioraad
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