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Datum
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Doddegras 11, 3902 AN Veenendaal

Onderwerp: Notulen verenigingsoverleg regiocommissie MidWest
Synchroonzwemmen d.d. 12-05-2022 in het FC Duranbad, te Diemen
Aanwezig:

Aquarijn:

Kees van Rooijen en Gertruud van Kempen

De Dolfijn:

Els Joosten en Heidi Oudejans

De Meeuwen: Mechteline van Es
DWT

Anke Nulkes en John van Schie

VZC:

Marlies van Hoek

Z&PC Amersfoort: Maartje Mulder en Hanneke Wiltjer
ZPCH:

Esther de Heij

Zwemlust

Els Verploegh

Synchroonzwemcie: Jettie Klein en Irma Kok
Afwezig m.k.

Linda Visser (synchroonzwemcie)
DAW

1. Opening
Irma opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen. Fijn dat we fysiek weer bij
elkaar kunnen zijn na zo’n lange tijd. Belangrijk om het afgelopen seizoen te evalueren en
voor het nieuwe seizoen de strategie te kunnen bepalen. Er zijn twee afmeldingen binnen
gekomen van Linda Visser en DAW.
2. Aanvulling agenda
Er zijn geen punten die toegevoegd moeten worden.
3. Verslag verenigingsoverleg d.d. 15-09-2019
Het verslag is nogmaals bij de agenda verstuurd, maar inmiddels zo lang geleden dat het
geen zin heeft om hier nog aandacht aan te besteden. Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.
4. Vanuit het bestuur
In de vorige ALV (digitaal) is besloten dat de besturen van de vijf regio’s worden opgeheven.
Dit zal ingaan op 01-01-2025. Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met het
bestuur hoe deze exercitie in werking wordt gesteld, want hiervoor is nog geen plan
ontwikkeld.
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Er zullen dan ook nog meer gesprekken gaan volgen om te kijken hoe de besturen zullen
worden overgedragen aan de KNZB.
Er zal een klankbordgroep worden opgericht waarbij de personen die in de oude besturen
zitting hadden zullen worden gevraagd. Dit betreft dus voorzitter, secretaris en
penningmeester.
Overigens blijven de sporttakken uiteraard wel bestaan, dus daar zal niet veel aan wijzigen.
Er zal waarschijnlijk iets meer afstemming komen in het hele land.
Voor verdere ontwikkelingen zullen jullie uiteraard op de hoogte worden gehouden.
5. Evaluatie wedstrijden afgelopen seizoen.
Er kwam een opmerking dat de miniregio wedstrijd van 30-10-2021 veel te laat was voor de
kleintjes. Dit kon niet anders, want het heeft zeker niet onze voorkeur.
Positief vond de vergadering het vrijgeven van het diplomazwemmen en dit bij de
verenigingen te laten. Dat gaf wat meer lucht en het was beter om de doorstroom te
waarborgen.
Suggestie om wat extra M-ers op te stellen door alvast de formulieren te verzamelen en bij
elkaar te tellen.
Voor het einde van dit seizoen was er nog een diplomasessie gepland op 19 juni. Deze laten
we vervallen en John van Schie zal het badwater hiervoor afzeggen.
Willen verenigingen nog een diplomasessie houden dan kan dit, eventueel met een jurylid
van een andere vereniging.
Voor het volgend seizoen gaan we het weer met de gehele regio organiseren, volgens het
“boekje”.
Er werd ook een opmerking gemaakt dat cursisten die praktijk komen doen en achter de
panels staan intimiderend overkomt. Er waren in sommige gevallen ook erg veel kandidaten.
Wanneer dit weer voorkomt zal de groep in tweeën worden gesplitst. Verder is het wel nodig
om cursisten praktijk op te laten doen.
6. Wedstrijdrooster 2022/2023
Het wedstrijdrooster is in elkaar gezet. De verschillende kringen zullen badwater gaan
zoeken.
Het rooster zal als bijlage worden toegestuurd naar de verenigingen, zodat de data voor
iedereen in te plannen zijn.
Steeds wanneer er meer bekend is, krijgen jullie middels de Nieuwsbrief een update.
7. Organisatie wedstrijden
•

Juryleden
Er moet nog wel eens getrokken worden aan juryleden. Dus zorg dat je juryleden
opgeeft. En tevens zorgt dat er meer juryleden bijkomen.

•

Secretariaten
De secretariaten worden over het algemeen redelijk gevuld. Ook hier aandacht voor
houden.

•

Voorstarters en oplezers
Voorstarters en oplezers dienen zich altijd te melden tijdens de juryvergadering.

•

Het bedienen van de computers
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Hiervoor worden nog mensen gezocht. Het kan nl. niet altijd op Micha de Heij zijn
schouders neerkomen.
Hij kan eventueel een keer uitleg geven aan computer invoerders hoe het
programma werkt.
8. Opleidingen
Jurycursus M via E-learning werkt niet. Irma zal hierover contact opnemen met de KNZB.
Als dit niet snel opgelost wordt moeten er wederom fysieke M-cursussen worden gehouden.
Er zal een 11-cursus in Diemen worden opgestart.
Overigens is het zo dat ouders/deelnemers vooraf in Sportlink opgegeven moeten zijn.
Er is nog een nieuwe 8-cursus opgestart en deze zal nog dit seizoen worden afgesloten.
9. Website
Kees van Rooijen houdt de website bij.
Er kwam een vraag of het reglement van onze competitie geplaatst kan worden en ook de
algemene reglementen (KNZB). Kees zal de reglementen erop zetten.
10.Reglement Regiocompetitie
De leeftijden voor het nieuwe seizoen worden aangepast.
•

Evaluatie figuren B-competitie. Iedereen is daar tevreden over.

•

Evaluatie uitvoeringen B-competitie.
Er is volgens De Dolfijn een leeftijdscategorie weggehaald, nl. de senioren.
Toch is de vergadering van mening dat er voor de senioren in de B-categorie bij de
reguliere seniorencompetitie kan worden meegedaan.
Er zal nog door de commissie worden gekeken hoe het in het reglement zal worden
opgenomen en dit zal gemeld worden aan de verenigingen.

11. W.v.t.t.k.
Wijziging FINA reglement
De algemene reglementen zullen dit jaar worden aangepast. Er is gesproken over mei.
Indien dit het geval is, zal de taakgroep officials/reglementen de nieuwe figuren en de
technische uitvoeringen zo snel mogelijk vertalen en publiceren. Over het eventueel wijzigen
van figuren en beoordeling zullen in het najaar clinics worden gehouden voor juryleden en
eventueel in samenwerking met coaches. De nieuwe figuren en technische uitvoeringen
zullen dan per 01-01-2023 ingaan.
Wanneer de wijzigingen van de FINA pas in het najaar worden gepubliceerd gaan we
bekijken wanneer we dan overgaan op de nieuwe figuren enz.
Muziek uitvoeringenwedstrijden
Er wordt op gewezen dat de coaches bij uitvoeringenwedstrijden altijd een stickje bij zich
moeten hebben, aangezien er met de muziek ook wel eens wat fout kan gaan.
Als coach kan je een stickje inleveren bij de muziek om alsnog de uitvoering te kunnen
zwemmen.
Muziek diplomazwemmen
Er wordt gepleit om de muziekjes voor het diplomazwemmen weer centraal te regelen.

21-05-2022

Datum 12-05-2022 Notulen verenigingsoverleg
Pagina
4 van 4
Synchroonzwemmen
d.d. 19-05-2016

Jettie Klein en Hanneke Wiltjer zullen dit samen oppakken.
12. Rondvraag
Er is nog een verzoek om de aantallen uitvoeringen voor de miniregio op te geven.
Dit geldt ook voor de uitvoeringen wedstrijd aan het einde van het seizoen (02-07-2022).
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