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1.

Opening
Dhr. van Rossum opent de vergadering. Dhr. Ursem, voorzitter, is afwezig i.v.m. ziekte.
Om die reden is dhr. van Rossum vandaag voorzitter.
Hij heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder dhr. Hans Gerrits Jans en dhr.
Marco van den Brink. Zij zijn namens de KNZB aanwezig.
Verzoek aan de aanwezigen: noem s.v.p. naam en vereniging wanneer u aan het woord bent.
Dit voor de notulen.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Afbericht is ontvangen van een aantal genodigden en verenigingen. De namen worden in de
notulen opgenomen.
In aanvulling hierop vertelt dhr. Eekhof dat One Team Swimming en Zwemclub Woerden zijn
gefuseerd tot ZPC Woerden. Graag wijzigen in de regiogegevens.
Er zijn twee ingekomen stukken:
1. ZV Torpedo, Hilversum:
De Regioraad op zaterdagochtend is voor deze vereniging een probleem. Het bestuur
van ZV Torpedo vraagt zich af of dit voor meer verenigingen geldt en of er wellicht op
een doordeweekse avond vergaderd kan worden.
Het regiobestuur heeft voor de zaterdagochtend gekozen omdat dit het meest gunstige
tijdstip is. Net zoals de locatie het meest centraal gelegen is binnen regio Midwest.
Voostel aan de vergadering is: handhaving van de zaterdagochtend voor de Regioraad
van regio Midwest.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
2.

ZV De Albatros, Vianen,
Punten voor de rondvraag:
- Waterpolo reglementen en de wijzigingen die elkaar vlak voor de competitie
opvolgden.
- Waterpolo: spelers en teams ingevoerd in Sportlink. Nu krijgen we mailtjes over
spelers en teams in Pioen Partners. Hoe zit dat?

Dhr. P. Lamers: Er liggen 3 presentielijsten, 1 per voormalige Kring. In het kader van eenheid
kan hier beter één lijst van gemaakt worden, alfabetisch.
Akkoord, de lijst zal worden samengevoegd.
3.

Vaststelling agenda
Dhr. Schwegler, De Snippen, Wij maken ons zorgen over de gang van zaken binnen de RWPC.
Dit met betrekking tot competitieleiders en Sportlink en Pioen Partners.
Besloten wordt om dit punt, samen met de punten van ZV De Albatros, te behandelen na
agendapunt 7.

4.

Notulen Regioraad d.d. 13 april 2013
Dhr. van Rossum stelt voor om de notulen inhoudelijk en tekstueel blad voor blad door te
nemen.
Blz.1 t/m 6 geen opmerkingen.
Blz.7.
Dhr. Schwegler, de Snippen:
Kan de bijdrage van € 2,50 van de verenigingen aan de regio niet omlaag?
Dhr. van Rossum: Nee, dit bedrag is vastgesteld door de KNZB.
Dhr. Schwegler: Dan houd je geld over.
Kan de verhoging van de KNZB contributie niet betaald worden uit de regiobijdrage?

2

Dhr. Raijer: De contributie van de regio en van de KNZB zijn 2 aparte bedragen. We komen
hier bij agendapunt 7 op terug.
Dhr. Gerrits Jans: Het contributiebedrag van € 2,50 is een gemiddelde van de in de
voormalige Kringen geheven contributie.
De algemene verhoging van de KNZB- contributie met € 1,10 is goedgekeurd tijdens de ALV
van de KNZB.
Dhr. Meijer, De Dolfijn: Bepalen wij de regiocontributie.
Dhr. Gerrits Jans: Nee, jullie bepalen wat je er mee doet.
Dhr. Stulen, BZC Brandenburg: Komt er nog een antwoord op de actiepunten?
Dhr. van Rossum: We bespreken nu de notulen en daarna behandelen we de actiepunten.
Verder geen opmerkingen.
De notulen zijn hierbij vastgesteld en goedgekeurd.
Actiepunten
Beleidsplan naar verenigingen na aanpassen document Regio Zwemcommissie
Het beleidsplan is rondgestuurd.
Schema kascommissie begint met 2013. Moet dit niet 2014 zijn?
Dhr. Raijer: de verenigingen die bij 2013 aangegeven staan, controleren het jaar
2013. De controle vindt in voorjaar 2014 plaats. Het schema klopt.
Dit punt is afgehandeld.
-

Reiskostenvergoeding voor officials, uniform of per discipline verschillend.
Uitzondering is synchroonzwemmen.
Mevr. ten Brink: Wij hebben er vooralsnog voor gekozen om geen vergoeding te
betalen. Er is geen keuze te maken wie wel / niet een vergoeding krijgt. Of allemaal
een vergoeding of niemand. Wanneer wij alle officials moeten betalen wordt het
voor onze afdeling te duur.
Dit punt wordt in een bijeenkomst met de verenigingen nogmaals besproken.
Punt is afgehandeld.

-

E-mailadressen bestuur en commissies doorgeven wanneer deze werken.
De adressen van het DB zijn doorgegeven. De commissieadressen zijn binnen de
discipline bekend.
Zodra de regiowebsite draait zullen de relevante e-mailadressen hier op geplaatst
worden.
Afgehandeld.

-

Stemverhouding binnen het regiobestuur (2 stemmen voor zwemmen middels
RZC en RWOZ).
Het regiobestuur ervaart dit niet als een probleem. Het is nog nooit voorgekomen
dat er een stemming nodig was. Voorlopig laten we het zo.
Punt is afgehandeld.

-

Inzet scheidrechters gerelateerd aan aantal teams, meewegen andere inzet in dit
systeem.
Dhr. v.d. Toorn: het meten van andere inzet voor waterpolo dan als scheidsrechter
is te gecompliceerd. Dit wordt niet gedaan.
Dhr. van Nimwegen, ZV De Albatros: Onze beoordelaar valt weg als scheidsrechter,
en wordt dan niet meegewogen.
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Dhr. v.d. Toorn: Er zijn twee regelingen: A. De 1 op 2 regeling. Hierin wegen alleen
scheidsrechters mee. B. De feitelijke inzet. Hierin wegen de beoordelaars ook mee.
Punt is afgehandeld.
-

Uitnodiging Regioraad 4 weken van tevoren.
Dit keer op het randje gered. We zullen er naar streven de stukken op tijd te
versturen.
Punt is afgehandeld.

-

Aanvullende taken regiobestuur.
Ons beleid wordt ontwikkeld met behulp van het bondsbureau.
Dhr. Gerrits Jans: In het voorzittersoverleg worden de regiobeleidsplannen samengevoegd en getoetst aan het KNZB beleid.
Dhr. van den Brink: de opleidingen zijn verdeeld in niveaus.
Dhr. Vervoort, De Meerkoeten: Zijn de opleidingen op ALO en/of CIOS- niveau?
Dhr. van den Brink: De bedoeling is om opleidingen op MBO- niveau aan te bieden.
Dhr. Bakker, Watervlo: Bij waterpolo is het niveau te hoog, niet één geslaagde.
Andere verenigingen hebben ook die ervaring.
Dhr. v.d. Gracht, OEZA: wij hebben dezelfde ervaring. Ouders willen best helpen,
maar de opleiding is te zwaar.
Dhr. Gerrits Jans: die klacht komt vaker voor. Het bondsbureau is er mee bezig.
Mevr. Bosma, Triton: Er is behoefte aan opleidingen elementair zwemmen.
Mevr. ten Brink: De ROAK- cursussen / niveau 1 waren prima voor ouders.
Dhr. Gerrits Jans neemt dit mee.
Dhr. Bevelander, het Y, heeft bij zwemmen ook die ervaring.
De Utrechtse zwemverenigingen hebben een bespreking gehad met de KNZB over
dit onderwerp. Dat heeft nog geen effect gehad.
Er volgt nogmaals een bespreking.
Dhr. Gerrits Jans neemt alle opmerkingen mee naar de KNZB.
ACTIEPUNT

-

5.

Wat is de status van deelnemers aan Mijn Zwemcoach?
De deelnemers aan Mijn Zwemcoach zijn lid van de KNZB.
Punt afgehandeld.

Bestuursmutaties
Dhr. v.d. Toorn legt tussentijds zijn functie als voorzitter van de RWPC neer.
Dhr. van Rossum neemt namens het bestuur afscheid van dhr. v.d. Toorn. Hij bedankt hem
voor de inspanningen en de energie bij de overgang van Kringen naar regio. Dhr. v.d. Toorn
was een krachtige waterpolovertegenwoordiger.
Dhr. v.d. Toorn ontvangt een cadeaubon en een bos bloemen.
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Dhr. van Rossum doet een oproep aan de aanwezigen: bent u geïnteresseerd in een
vrijwilligersfunctie binnen de RWPC of kent u iemand die geschikt en bereid is, laat het ons
weten.
Vervolgens draagt dhr. van Rossum dhr. Paul Dessart voor als kandidaat functionaris
communicatie/ website.
Dhr. Dessart stelt zich voor. Hij is Franstalige Belg. Zijn kinderen zwemmen bij ZV de Zaan. Hij
is werkzaam in de IT. Hij wil graag iets betekenen voor de regio.
De nieuwe website is bijna klaar. Er wordt nog een contact gezocht bij schoonspringen.
Dhr. Meewisse zegt dat dit geregeld is.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van dhr. Dessart in het regiobestuur.
Vervolgens laat dhr. van Rossum weten dat hij per heden zijn functie als vicevoorzitter
neerlegt. Dhr. van Rossum is bezig met activiteiten voor de KNZB op commerciële basis, en
wil de schijn van belangenverstrengeling voorkomen.
Dus ook voor de functie van vicevoorzitter zoeken we een kandidaat.
Het regiobestuur vindt het jammer dat dhr. van Rossum vertrekt, maar begrijpt zijn
beweegredenen. We bedanken dhr. van Rossum voor de prettige samenwerking.
De vacatures voor de vrijgevallen functies worden op de website geplaatst.
6.

Beleidsplan regio Midwest.
Toegevoegd is het stuk van de Regio Commissie Wedstrijdzwemmen.
Mevr. Stam:
Het stuk is afgestemd op de visie van de KNZB met betrekking tot het nieuwe seizoen
en regiowedstrijden.
De invulling is vrij. Wedstrijden hoeven niet per regio georganiseerd te worden.
De Minioren Clubmeet omvat 3 wedstrijden, in elke afdeling een. Er mogen slechts twee
winnaars door naar de landelijke finale.
De Kringen heten nu: afdelingen. Wedstrijden worden per afdeling georganiseerd, om zoveel
mogelijk kinderen mee te kunnen laten doen.
Dhr. Schinkel, VZC: Waarom is de keus gemaakt voor Zaandam voor de organisatie van de
estafettekampioenschappen?
Mevr. Stam: Voorheen was er bij de andere afdelingen geen belangstelling voor de
estafettekampioenschappen.
Dhr. Schinkel: Is er aan verenigingen gevraagd om deze wedstrijd te organiseren.
Mevr. Stam: nee. In Zaandam was op korte termijn badwater voor deze wedstrijd
beschikbaar. De tijd om te regelen was kort.
Hopelijk kan de wedstrijd volgende keer bij een andere vereniging georganiseerd worden.
Dhr. van Rossum: verenigingen, geef de belangstelling aan.
Mevr. van der Tak: De wedstrijdkalender komt bij de bespreking met de RZC afdeling Utrecht
aan de orde. Geef het aan, wanneer je als vereniging belangstelling hebt voor de
organisatie.
Dhr. van Rossum: Het zwemdeel is hierbij vastgesteld.
In het beleidsplan wordt het elementair zwemmen gemist.
Mevr. Stam:
In Noord-Holland is dit nooit aan de orde geweest.
In Amsterdam wordt hier wel mee gewerkt. Er was ook steun vanuit de Kring.
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Het elementair zwemmen is belangrijk voor alle verenigingen.
Dhr. van Rossum: Er is dus behoefte aan het toevoegen en bespreken van een stuk
elementair zwemmen.
We komen hier op terug.
ACTIEPUNT
Dhr. Bevelander, het Y merkt op dat dit stuk meer over organisatie gaat, dan een beleidsplan
is.
Dhr. van Rossum: Daar heb je deels gelijk is.
De eerste focus ligt op het operationeel houden van de drie voormalige Kringen.
We moeten gaan aangeven wat ons beleid gaat worden.
Dhr. Schwegler, de Snippen: ik mis minipolo.
Dhr. v.d. Toorn: Op dit moment zijn we bezig met continuering van de werkzaamheden.
Het minipolo is nog niet structureel in de commissie belegd.
Het is wel een ACTIEPUNT voor de komende tijd om te structureren.
Overigens zijn er meer uitgebreide gedetailleerde beleidsplannen onderliggend aan het regio
beleidsplan.
Beleidsstuk financiën
Dhr. Raijer:
Toegevoegd aan het beleidsplan, punt 4, is een financieel reglement.
4.4 Begroting. De vraag was om de financiën in te richten per aantal deelnemers.
Van de KNZB ontving ik de opgave van het aantal deelnemers over 2012.
De cijfers staan genoemd en zijn terug te vinden in de begroting.
Inkomsten en uitgaven staan per discipline beschreven.
Bijlage 1, procuratieregeling: beschrijft wat de penningmeester wel en niet mag.
Verder een bijlage met declaratieformulier en begroting 2013.
Dhr. den Dekker: Ik heb een vraag over de verwerking van de declaraties scheidsrechters
waterpolo.
Dhr. Raijer: De declaraties worden over een periode van 2 maanden verwerkt. Heeft men
een declaratie aan begin van deze periode dan gaat er tijd overheen voor de uitbetaling
plaats vindt. Wanneer ik de declaraties heb ingevoerd in het boekhoudpakket van de KNZB
wordt binnen twee weken uitbetaald.
Ik verwerk dus per 2 maanden. Dit zou ook per maand kunnen maar dat is voor mij meer
werk. Liever houd ik het zoals het nu is.
Dhr. den Dekker hoopt op een snelle afhandeling.
Dhr. van Rossum: bij vragen: koppel dit terug naar dhr. Raijer.
7.

Financiële zaken
De cijfers.
Over het eerste halfjaar is er een voordelig saldo van € 30.000,Het eigen vermogen moet 25 % van de omzet zijn.
De inleg van de Kringen is € 30.000,De prognose over 2013 is € 30.000,Dat geeft een eigen vermogen van € 60.000,We willen dat zo laten.
Extra’s laten we nog even staan om te bekijken wat we hiermee gaan doen.
De onderliggende verhoudingen kloppen op basis van de ledencijfers.
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Dhr. Bevelander, het Y: Voor de opleiding van officials is € 5000,- begroot. Er is nog niet
zoveel uitgegeven.
Dhr. Raijer: De opleiding official zwemmen loopt nu. De kosten komen er nu aan.
Dhr. den Dekker: Bij waterpolo geldt hetzelfde.
Dhr. Eekhof, ZPC Woerden: Eind 2013 is de reservekas gevuld en is er extra geld. Is dit nodig?
Dhr. Raijer: Het geld is bestemd voor:
1. Verwezenlijking van bepaalde plannen
2. Het verlagen van kosten voor verenigingen.
Dhr. Eekhof: Hier moet over nagedacht worden.
Dhr. van Rossum: Wanneer de vergadering beslist dat het geld uitgekeerd moet worden, dan
kan dat. Maar het komend beleidsplan kan leiden tot hogere kosten.
We gaan het geld niet oppotten.
Dhr. Stulen, ZPC Brandenburg:
Administratieve heffingen horen niet op de begroting. Dhr. Stulen is bang dat de regio
middels de heffingen geld binnen wil krijgen.
Dhr. Raijer: Dat is niet zo.
Wanneer ik het niet in de begroting opneem, komt het wel in de realisatie te staan.
Dhr. v.d. Toorn: Boetes worden geheven. Dat is geen doelstelling, maar uitvloeisel van het
beleid.
Dhr. van Rossum benadrukt nogmaals dat boetes er niet zijn om geld binnen te halen.
Dhr. Schwegler, de Snippen: De commissiekosten zijn hoog.
Dhr. Raijer: Dat zijn hoofdzakelijk reiskosten.
Dhr. Schwegler: Wij stellen ons clubhuis zonder kosten ter beschikking van de RWPC.
Andere commissies betalen wel aan verenigingen de huur van vergaderruimte.
AZ&PC: Is het een idee om een inventarisatie te maken van gratis ruimte om daar te
vergaderen.
Mevr. ten Brink: Dat kan qua afstand een probleem zijn.
Dhr. van Rossum: We nemen dit voorstel ter overweging mee, waarbij we de eisen van de
ruimte zullen aangeven.
Dhr. van Rossum: De begroting is hierbij formeel vastgesteld.
7a

Waterpolo, Ingekomen stukken en vragen
Dhr. v.d. Toorn:
- Reglementen, de wijzigingen kort voor de competitie.
De wijzigingen komen vanuit de KNZB of de FINA.
Dhr. den Dekker: De competitie begint in andere landen later dan bij ons. De bondcompetitie begint later dan de regiocompetitie. We wilden de wijzigingen vóór
aanvang van de regiocompetitie duidelijk maken.
Dhr. Gerrits Jans: Tijdens het FINA congres, 1x per 4 jaar, worden nieuwe spelregels
besproken. De wijzigingen moeten eerst langs de Adviesraad Reglementzaken en de
Bondsraad. Dit zorgt voor vertraging.
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We proberen binnen de zwembond het traject korter te maken.
- SVS ( spelers volgsysteem ) Sportlink / Pioen Partners.
De competitieleiders liepen tegen tekortkomingen aan van SVS Sportlink. Toetsen of men
zich aan de regels houdt, lukte niet meer. Het probleem speelde ook in de andere regio’s.
Er ontstond een felle discussie. De competitieleiders wilden een alternatief. Het regiobestuur
snapte het probleem maar had vragen.
De competitieleiders wilden een ad hoc beslissing. Zij gaven aan te stoppen aan het eind van
het seizoen en gaven dit door aan regiobestuur en verenigingen.
Inmiddels is actie ondernomen. Pioen Partners is ingeschakeld.
De competitieleiders stoppen wel. Deze beslissing wordt gerespecteerd.
Regiobestuur en RWPC gaan aan de slag.
Mevr. Bosma, Triton: Maakt men geen gebruik van Sportlink bij waterpolo?
Dhr. v.d. Toorn: Het gaat om SVS. Voorlopig alleen dit seizoen maken we gebruik van Pioen
Partners.
Voor de toekomst wordt nog gekeken.
Dhr. den Dekker: Teamopgave vindt wel plaats in Sportlink. Dit wordt overgenomen in Pioen.
We hebben nog ongeveer 14 dagen werk.
Dhr. Schwegler, De Snippen: Invoering van de spelregels bij waterpolo is wel gelukt.
Kon dit dan ook niet met Sportlink?
Dhr. Van Rossum: Sportlink is een langduig traject. Het systeem zou zeer snel operationeel
zijn, helaas is dat niet waargemaakt.
Sportlink Competitie loopt nog. Volgend seizoen vindt implementatie plaats mits het
voldoet.
Sportlink SVS werkt nu niet.
Dhr. Eekhof, ZPC Woerden: Is er nog te spreken over toch aanblijven van de
competitieleiders?
Dhr. v.d. Toorn: Ja. Er is snel besloten om te stoppen. Wellicht komen de emoties nog tot
rust.
Dhr. van Rossum: Wij vinden het als bestuur ook vervelend. We zijn Peter en Nicolette
dankbaar voor al hun werk.
We gaan hier nog over praten.
Dhr. Schwegler De Snippen: De voorzitter is ziek, de vicevoorzitter gaat weg evenals de
voorzitter van de RWPC. Dat is een probleem op zich.
Ik ben blij dat er gezocht wordt naar een oplossing.
Dhr. van Rossum: dhr. Ursem en ik zijn hier mee bezig.
Dhr. van Nimwegen, ZV de Albatros: Is er een garantie dat het systeem volgende competitie
werkt.
Dhr. van Rossum: Er wordt heel hard aan gewerkt. Voor de uitvoering moet een goed
opleidingstraject gegeven worden. Bij sommige regio’s bestaat minder vertrouwen.
Vraag: Is er een ultimatum?
Dhr. van Rossum: Ja, 31 maart.
Dhr. Bakker, Watervlo: Wij hebben een ander pakket gekozen dan Sportlink n.l. All United.
Dat ligt er al 4 maanden uit.
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Dhr. van Rossum: Wij kunnen hier geen antwoord op geven.
We doen een dringende oproep aan dhr. van den Brink om dit probleem mee te nemen
naar de KNZB.
Dhr. Eekhof, ZPC Woerden: Het animo neemt af vanwege koppelingsproblemen tussen
systemen en uitwisseling van gegevens.
Dhr. van Rossum: Er is voor Sportlink gekozen om met één systeem te gaan werken.
Vraag: is het een toekomstvast pakket?
Dhr. van Rossum: Om die reden is men voor Sportlink gegaan.
De waterpolo-uitslagen gaan via de KNZB- site.
Vraag: Komt het W- jurysysteem in Sportlink?
Dhr. den Dekker: Dat is wel de bedoeling.
8.

Rondvraag
Mevr. de Jong, DOK: Hoe is het gegaan met Kringbesturen en commissies? Zijn die
uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en bij de bank?
Dhr. Raijer: Alle Kringen zijn officieel opgeheven.
Noord-Holland is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De bankzaken zijn ook geregeld.
Van Amsterdam is dit niet bekend.
Dhr. Raijer heeft van Kring Amsterdam nog geld beschikbaar voor een afscheid.
Dhr. Bakker, Watervlo:
Er gaat ongevraagde info naar leden via de interface met All United.
Volgens NOC/NSF heeft de KNZB recht om de ledengegevens te gebruiken.
Dhr. Gerrits Jans: Dit probleem is bekend en leeft. Het ligt op de bestuurstafel maar is nog
niet uitgesproken. Hoe het NOC/NSF hier bij komt? Geen idee.
25 november wordt het besproken.
Dhr. Bakker: Het is wettelijk verboden, maar het gebeurt wel!
Dhr. van Rossum: Dit mag niet en kan dus ook niet.
Voor gebruik van ledengegevens moet toestemming worden gevraagd.
Dhr. Lamers: De vertegenwoordiging op deze ALV/Regioraad is laag.
Ik stel voor te overwegen om een declaratiebedrag voor verenigingen beschikbaar te stellen
om tegemoet te komen aan de reiskosten.
We kunnen een inventarisatie maken bij verenigingen of reiskosten een probleem zijn om
naar de Regioraad te komen.

9.

Sluiting
Dhr. van Rossum sluit de vergadering om 12.20 uur. Hij bedankt alle aanwezigen voor de
inbreng. Een speciaal woord van dank aan dhr. Lamers en ZV de Amstel voor het regelen van
ruimte en verzorging.
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14 november 2013
H. van Wees- van Niel,
Secretaris.

Actiepunten
Aanvullende taken regiobestuur: Coördineren/ faciliteren van opleidingen met name op
elementair niveau.
Elementair Zwemmen in beleidsplan
Minipolo in beleidsplan
Lage opkomst Regioraad, oorzaak.
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