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Verslag VSB Synchro
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
Afwezig:

Maandag 28/9
Merelbeke
De Kimpe Ingrid, Jasmien Dumortier, Annemarie Vindevogel,
Babette Forsyth, Van Der Gucht Evi,
Els Audenaert (STC VZF), Nathalie Van Heule (selectietrainster Junioren)

Opmerkingen verslag 7/7/2015:
VK Kadetten Liedekerke
Tekort jury: 1 BZK ipv 2
Wordt voor de rest goedgekeurd!
1. Jury VZF
2013-2014
Nog herexamen en benoemingen – D&C: Evi en kandidaten zelf volgen op.
2015
D: 8 kandidaten
B: Geen cursus, slechts één kandidaat – stemt persoonlijk af met Evi
A: 5 kandidaten – examendatum nog niet gekend
C: 0 kandidaten – cursus zal in 2016 niet doorgaan
Schema opleidingen
2014
2015
D
D
C
B + WS

2016
Najaar D
Voorjaar C
Voorjaar A

2017
D
B + WS
A

WS = wedstrijdsecretaris
Oproep juryleden: Lijst met opgegeven jury staat online
Varia
Document hoofdscheidsrechter (checklist) mee opmaken door Evi (ifv de cursus instructeur B)
2. Kalender
Flanders Senior Master Synchromeet op 22/11 gaat door! VZF betaalt het zwembad zoals bij Vlaams
Kampioenschap.
Enkel overall podium en daar medailles voor geven. (Ingrid neemt dit ook mee naar de Nationale
sportcommissie om dit ook te doen voor BK)
+ huldiging Vlaams Kampioen
Anne zorgt voor de organisatie, doet oproep voor jury (C kunnen niet alles jureren)
Brevettendagen komen standaard mee in de kalender met volgende info:
2 weken op voorhand inschrijven
• Bij wie inschrijven – e-mailadres en telefoonnummer
• Per 4 meisjes één begeleider

•
•

Per 8 meisjes één jurylid D of indien brevet 3 wordt afgenomen jury C
Per brevet namen opgeven

Kalender staat online
3. Wedstrijden
Medisch attesten: afgeschaft en gecommuniceerd – nog in reglement te zetten – geen boetes
Kalendervergadering: 20/9 – verslag werd reeds online gezet
BK kadetten is verplaatst naar 24/4! Anne Fontaine moet ook nog nieuwe datum krijgen.
Wedstrijdsecretarissen
Suzy Moons (niet junioren), Katrien Meert (SKF wedstrijden enkel), Patrick Van de Poel, Hilde
Vandenabeele + Ingrid zelf = 5 personen
> hoe maken we dit terug actief – vervanging Ingrid op termijn > Els en Ingrid bespreken dit op latere
termijn
Recreameeting: niets te bespreken
Wedstrijdprogramma: niets te melden
Inschrijvingen/trekkingen najaar 2015
Vlaams Criterium Junioren – vrijdag 25/9/2015 moeten de inschrijvingen binnen zijn
Vlaams Criterium Miniemen – vrijdag 9/10 moeten de inschrijvingen binnen zijn
Vlaams Criterium Kadetten – vrijdag 16/10 moeten de inschrijvingen binnen zijn
Standaard wordt steeds 2 weken ervoor genomen op vrijdag 15u
Resterende medailles
Zijn er nog voldoende medailles?
42 gouden
63 zilveren
86 bronzen
4.
Reglementen
Draaiboeken en reglementenbundels
Het nieuwe sportreglement klaar – wordt nog rondgestuurd naar de leden van het VSB
5. Selectiewerking
Junioren
2016: selectiedag 20/9/2015 – Hofstade + 21-24 december stage Hofstade + trainingen en wedstrijd
NJK ligt ook reeds vast
Evaluatie selectiedag: slechts 10 meisjes van de 25 geselecteerden hebben deelgenomen, laattijdige
afzegging van 3 KVO meisjes omwille van eigen deelname aan NJK.
De VZF wil de clausule inroepen zoals hieronder vermeld (uit het document hervorming
selectiewerking – online) en meisjes die afzeggen zonder grondige reden ook niet meer oproepen
voor volgende selecties. De namen worden bekrachtigd voor definitieve uitsluiting in volgende
bestuursvergadering.

	
  
9. Wildcards	
  en	
  beperkingen!	
  
c.
Buiten deze meetbare prestaties zullen er ook meisjes kunnen worden uitgesloten wegens
gebrek aan inzet, discipline, teamspirit, etc... Dit zal mogelijk worden als er tussendoor ook wordt
opgevolgd. Er wordt ook rekening gehouden met continuïteit in aanwezigheden op selectiemomenten,
trainingen en stages. Uitsluiting moet steeds goedgekeurd worden door het Sportbestuur en de
Technisch Directeur.

Besluit huidige selectie: 8 meisjes worden geselecteerd van de 10, er wordt niet met een team
deelgenomen, enkel solo en duet(ten). Concreet programma wordt nog uitgewerkt. Bij podium zou wel
naar een andere internationale wedstrijd moeten worden gegaan. De trainsters bekijken dit alles tegen
de stage.
Miniemen
Ikram kon toch geen verlof krijgen, Kimberly en Dounia zijn de trainsters
Dina Steurs wordt gevolgd voor een televisieprogramma De Afspraak
Uitrusting
De trainingen zijn aan vervanging toe, gezien geen budget meer wordt dit naar 2016 verschoven
Sponsoring zoeken?
Talentdag 13 december
Programma: 11u-12u 1/3 sporthal en 12u30-13u conditie – 13u-14u testen – half u pauze
14u30-16u training Leonie
10 juryleden nodig – aantal juryleden/zwemster wordt aangepast
Els belt met Leonie om de inhoud van de talentdag te bespreken
Discussie over het al dan niet opnemen van gewicht en lengte > nog niet beslist
Op termijn meerdere opvolgmomenten zoeken > vb op wedstrijden
Algemeen
Intern draaiboek selectiewerking met praktische afspraken – naar volgend jaar te evalueren ifv budget.
• Rekkers Leonie – Ingrid heeft er al gevonden
6. Zeemeerminbrevet
Zeemeerminbrevet

−

Nu: Paco concept = brevettendag organiseren – ook optie Zeemeerminbrevet te integreren
! Zeemeerminbrevet Walen: Babette probeert deze uit in de club + opvolgbrevet
! Initiatiebrevet van Wios: blijven ze verder aan werken
! Voorstel Babette voor een vervolg brevet hierop, waarin al de elementen zitten van de recrea
meeting – verplicht te behalen vooraleer je kan deelnemen aan de recreameetings? > vsb
geen voorstander van – het niet-verplichte recreakarakter behouden en de laatste
recreameeting was al veel beter dan de eerste edities – moet groeien.
! Conclusie: 2 clubs willen een brevet met ander doel – in club uitwerken en later bespreken of
uitdragen binnen de VZF – evt. werkgroep in kader van nieuw beleidsplan en ook in kader van
audit initiatorcursus

−

8. Permanente vorming - opleidingen
Initiatoropleiding
o Februari of september 2017 – er komen kandidaten binnen – ze moeten zich via onze
website aanmelden
Stand van zaken instructeur B:
o Uurrooster ligt vast – teksten geschreven – logboek nog op te maken (Els en Jasmien)
Bijscholingen voorjaar 2015
o Alle bijscholingen staan online voor synchro
Opmerking Annemie: Een voorbeeld is onder andere dat we als synchroclubs ook samenwerken
met gediplomeerde gymtrainers, maar hun diploma’s zijn niet automatisch geregistreerd, ook al
zijn ze lid van onze vereniging.
o Deze worden manueel dan toegevoegd – opladen / bewijs door club
Verplichte VTS screening cursussen: Jasmien, Sigrid, Ingrid - Tijdstip eind mei-juni in te plannen.

−

9. Beleidsplan
2017-2020: opmaak het komende seizoen (kerstvakantie? Tijdens stage Junioren?)

−
−
−
−

9. Varia

−
−

Samenstelling VSB: aanduiding voorzitter en secretaris – afvaardiging nationaal: wachten tot het
Vlaams Sportbestuur voltallig is
PACO feesten organiseren: recreameeting – er wordt er maar één georganiseerd – bij navraag
Gretl VZF > de brevettendagen tellen ook

Vergaderingen
−
−
−

Nationale Sportcel synchro:
Nationale Sportcommissie Synchro: 26 oktober – voorbereiding BK open combo
Vlaams Sportbestuur Synchro:

To do’s
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Aanpassing sportreglement
Promotieplan synchro
o Doel: meer leden en meer clubs
o Brevet zeemeermin
o clubfolders met foto’s
Aspirant initiator – of soortgelijke: nagaan of er geen eenvoudige
cursus door de VZF kan worden georganiseerd, zonder diploma,
uiteraard bij voldoende kandidaten
Verplicht karakter bijscholing jury – nieuwe reglementen > Procedure
KBZB bekijken en voorstel doen + Nationale tussenkomst bij 4jaarlijkse reglementswijziging nog uit te klaren

Ingrid
Els

Tegen
wanneer?
oktober
Prioriteit?

Els

Prioriteit?

Eind 2016
bespreken

