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Verslag vergadering VSB KZ 28/05/2012
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

28/05/2012
Gent
Koen De Backer, Inge Stuyck, Ingrid De Kimpe
Evi Van Der Gucht

1. Goedkeuring vorig verslag 22/02/2012
OK
2. Jury
DC:
• minstens 6 wedstrijden jureren binnen maximaal 3 jaar (kan dus ook al na 1 jaar), waarvan
minstens 3 op Belgisch of Vlaams niveau
• Overgangsmaatregel; Lichting 2011: 4 wedstrijden op 1 jaar om het tekort aan juryleden op te
vullen (lukt nog in 2012 want nog 4 wedstrijden in oktober en november) => C cursus volgen.
• Lichting 2012 uitnodigen om C in december 2012 te volgen. Minstens 6 wedstrijden in de loop
van volgend jaar, waarbij de laatste wedstrijd al schaduwpanel voor routines.

•

•

•

C B:
minstens 6 wedstrijden jureren binnen maximaal 2 jaar of Minstens 8 wedstrijden binnen
maximaal 3 jaar.
Huidige situatie: minimum 2 jaar jury C zijn en minstens 3 wedstrijden per jaar gejureerd
hebben.
B A:
minstens 6 wedstrijden jureren binnen maximaal 2 jaar of minstens 8 wedstrijden binnen
maximaal 3 jaar waarvan minstens 3 als assistent referee. De eerste wedstrijd als
hoofdscheidsrechter zal de nieuwe hoofdscheidsrechter bijgestaan worden door een ervaren
hoofdscheidsrechter.
Huidige situatie: minimum 2 jaar jury B zijn + minimaal 4 wedstrijden per jaar gejureerd
hebben + minimum 2 wedstrijden als assistent referee figuren gejureerd hebben + minimum 1
wedstrijd als assistent referee routines gejureerd hebben.
Jaarlijks cursus Jury D organiseren, 2 jaarlijks C (even jaren) en B (oneven jaren)
(afwisselend)
Jurylid zakt in rang bij minder dan 2 wedstrijden per jaar

Mogelijkheid om elk jurylid hun aantal gejureerde wedstrijden via VZF te registreren?
Lijst met : datum, plaats, soort wedstrijd, hoofscheidsrechter
 Controle mogelijk voor Evi ivm doorschuiven juryleden.
 Of alternatief voorstel vanuit VZF – Els - jaarlijks controle van de juryboekjes vb tijdens de
jaarvergadering? (conform het zwemmen – ook controle ahv de boekjes)
Sept 2012 : D – 15 voorinschrijvingen
Dec 2012: C
Alle info over deze opleidingen al op http://www.zwemfed.be/officials/synchroonzwemmen
betalingen en inschrijvingen starten
Els past de informatie op de website nog aan ahv bovenstaande info en mailt dan de jury D
aan voor de C-cursus
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Opmerkingen:
Geboren 95 mag de cursus D meevolgen: pas jureren zodra de leeftijd van 18 jaar bereikt is.
Brevetten jureren staat nu opgenomen bij C : moet naar D.(zie info op VZF site ivm inschrijven
voor jurycursus)
Sept 2012 : D + December 2012: C
Sept 2013 : D + December 2013: B
Sept 2014 : D + December 2014: C
3. Wedstrijden
Beleidsitem: op termijn kijken of we de wedstrijden kunnen hervormen (best aparte werkgroep
vergadering van maken?) Moet niet direct!
 Wordt later besproken.
VZF benadrukt dat er een verplichting is om alle wedstrijden door te geven zodat ze op de
kalender gezet kunnen worden: Punt voor de jaarvergadering: agendabepaling.
Inkom vragen bij BK’s, ook in Vlaanderen? Het mag maar dan moet de club ook Sabam betalen
op basis van het aantal verkochte plaatsen. Te beslissen door elke club naargelang van eigen
budget
Nationaal referendum: 7 voor wijziging van kalender, 6 tegen=> kalender wordt gewijzigd.
Opmerking Vlaams Sportbestuur: Nieuwe datums voor 2013 moeten gekend zijn voor eind juni
2012. Daarbij zijn wij totaal afhankelijk van de Belgische Sportcommissie Synchroonzwemmen.
Er volgt nog een Nationale vergadering in de maand Juni.
Vlaamse kalender wordt vastgelegd na deze vergadering (criteriums worden dan ook bepaald)
In de toekomst is het doel de datums telkens in de maand januari te bepalen voor het
daaropvolgende jaar
Wijziging kalender vanaf 2013 : planning wedstrijden BK
Januari : Junioren
Februari/maart: Miniemen
Maart/april: Kadetten
1 mei Senioren
Voorstel A BK 2013: 27/01 – 24/02 – 01/04 - 01/05
BK 2014: 26/01 - 23/02 – 16/03 – 01/05 (do) of 04/05 (zo)
Voorstel B : Junioren naar November zetten
Miniemen Januari
Kadettten: Februari/maart (naagelang van paasvakantie)
Senioren blijven in mei.
In beleidsplan wordt mee opgenomen: bekijken of er enige vergoeding mogelijk is voor de
juryleden
Schoolvakanties
2012 - 2013
29/10 - 4/11

24/12 - 6/1

11/2 - 17/2

1/4 - 14/4
Paasmaandag: 1/4

9/5 - 10/5

2013 - 2014

23/12 - 5/1

3/3 - 9/3

7/4 - 20/4
Paasmaandag: 21/4 (*)

29/5 - 30/5

28/10 - 3/11

4. DVD figuren
Zo goed als alle opnames voor DVD figuren zijn gebeurd. Begin juni nog in Nederland opnemen van
figuren junioren bij zwemsters Nationale Selectie.
Inge en Sigrid kregen al een kopie van huidige versie Miniemen om de scores erop te zetten.
DVD wordt verzonden naar alle clubs met Excel file erbij om de score erbij te zetten. Mag
doorgestuurd worden naar alle juryleden om een score op te zetten.
In Excel file bijzetten welk(e) juryleden een score gegeven hebben. Excel doorsturen naar Ingrid ten
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laatste half augustus.
Levering definitieve versie voorzien tijdens jaarvergadering.
Communicatie hierover volgt nog door Ingrid
5. Beleidsplan
− 18/5 werd een bijeenkomst georganiseerd met de synchro clubs (verontschuldigd: SCB,
AZSC, DDZZ, ZCW) niet aanwezig: ZNA, ZCM, KVO, GZVN
− Meerjarenplan wordt uitgewerkt om selectiewerking te motiveren bij de RvB van de VZF
Basis werd gisteren (zondag 27/05) besproken. Wordt eerstdaags verder uitgewerkt.
− Navraag bij de VZF of de trainersvergoeding voor selectie omhoog kan? (dienstenscheques?)
− trainingsondersteuning bij elke club tijdens trainingsuren (stretching / lenigheid,
conditieopbouw, dans, ….. trampolinespringen in water )
6. Initiator cursus
Wie? Sigrid vragen?
Wat (aanpassingen?) Cursus werd al doorgestuurd naar Sigrid, Ingrid. Wordt nog verzonden naar alle
andere clubs (door Ingrid). Opmerkingen over eventuele verbeteringen van de cursus worden
verwacht tegen 15 augustus ten laatste
Wanneer? Streefdatum voorjaar 2014
7. Brevetten
27 x brevetten 1 van LZC officieel ingegeven
Brevettendag WIOS samen met LZC en RSCM was op 19/05.
Er kwamen al een aantal opmerkingen ivm de tekst van beoordeling brevet 1 en 2.
Vraag aan alle clubs om eventuele opmerkingen door te geven aan de secretaris van het VSBKZ
(Ingrid De Kimpe) zodat de tekst aangepast kan worden indien nodig.
Punt voor de jaarvergadering: alle zwemsters die in 2013 zullen deelnemen aan wedstrijden kunnen
best voor eind december een licentie aanvragen.
Van Brevet 3 moeten de beoordelingsformulieren nog worden opgemaakt door Inge tegen eind
september 2012.
Boekje zwemsters OK.
Er blijkt al enige onduidelijkheid over wanneer een zwemster ‘geslaagd’ is:
Voor elke proef zijn er 3 doelen. Zijn er 3 doelen gehaald is de zwemster geslaagd voor betreffende
proef. Zijn er slechts 2 doelen behaald is het ‘aan werken’ voor betreffende proef. Bij 1 of geen doelen
gehaald is men niet geslaagd voor betreffende proef.
Totaal mag de zwemster maximaal 3 proeven ‘niet geslaagd’ halen. Vanaf 4 proeven niet geslaagd
moet het brevet opnieuw afgenomen worden.
Ter verduidelijking:
Brevet 2 bestaat uit 22 proeven in het totaal.
Zwemster X haalt 2 maal ‘geslaagd’, 17 maal ‘aan werken’ en 3 maal ‘niet geslaagd’=> brevet 2
behaald.
Zwemster Y haalt 12 maal ‘geslaagd’, 5 maal ‘aan werken’ en 5 maal ‘niet geslaagd’ => brevet 2 niet
behaald
6. Selecties 2012
Miniemen 2012
Minimaal 3 Extra trainingsdata miniemen: Afstemmen trainsters (els).
Trainsters: Kimberly Vyncke (SKF) en Annelien Smets (AZSC)
Stage: Van 20 tot 24 augustus 2012 in Hofstade
Wedstrijd: Flanders Synchro Open Kortrijk van 30 november tot 2 december 2012.
Optie alvast voor volgend jaar in hofstade:
Kerststage 27 tot 30 december 2012 junioren
Verlofstage van 12 t.e.m. 16 augustus 2013 miniemen
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Junioren 2013
Selectiedatum junioren voorlopig voorzien op 30 september 2012 maar even wachten op
meerjarenplan dat momenteel wordt opgemaakt ivm selectiewerking
Nog geen kandidaten gekregen voor junioren trainsters maar misschien nog wat vroeg? Inge Stuyck is
kandidaat. Extra kandidaten zoeken!
Optie alvast voor volgend jaar in hofstade:
Kerststage 27 tot 30 december 2012 junioren

7. Afgewerkte To Do’s en Varia
Vaste programma’s wedstrijden = OK
5de kandidaat: Babette Forsyth – goedkeuring nog RvB VZF 30/5
BK’s op LEN kalender Wordt voorlopig geweigerd. Na aanpassing (= vertaling naar Engels) van info
en inschrijvingsdocumenten, wil Wouter ze wel verspreiden naar de andere landen via mailing.
Info Evi : vertaling bestaat en is bij Wouter
Vraag van OK ivm Stefaan De Geest om opnieuw ingeschakeld te worden.
Advies van het sportbestuur: opnieuw hele reeks cursussen volgen omdat hij al zo lang uit
roulatie is = Conform de reglementen. Ingrid verwittigd hem.
Datum Jaarvergadering: 22 september 2012, 10 u – 12 u in Eurovolleycenter Vilvoorde
Voorbereidende vergadering VSBKZ na vergadering Nationaal ivm datums wedstrijden 2013
Volgende vergadering: Afhankelijk van vergadering Nationaal, eind juni, begin juli.
Nationale vergadering 12 juni
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?
2-jaarlijkse bijscholing A-B juryleden?

Wie?

Brevetten verplichten voor BK?
vsb
Brevettendag organiseren?
Punt 5.2 reglement: volmachten – wordt niets mee
gedaan, sportreglement aan te passen.
Niet meer nodig: iedereen mag inschrijving insturen,
de sportsecretaris synchro of de secretaris van de
club moet wel in cc van de mail staan.
Gemengde teams niet mogelijk om internationaal mee Els
te doen?

Tegen wanneer?
Voorzien samen met cursus B eind
2013 onder voorbehoud dat FINA
clinics over nieuwe figuren en tech
routines al gegeven zijn.
Voorlopig niet
Voorlopig niet Vlaams, wel interclub
OK, mag uit de to do lijst

DRINGEND, sponsorgeld is
aanwezig voor internationale
deelname seniorteam

Jaarvergadering zaal boeken in Hofstade of Vilvoorde. Els
Einde vergadering 21.30u
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