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VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 13/10/2016 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd

KBZB-activiteiten
Stand van zaken nationale structuur: taken en bevoegdheden nationale directiecomité worden overlopen. Sportcel
wordt vervangen door Nationale Waterpolo Directiecomité met Wouter als voorzitter. Wouter veto recht wat betreft
financiële aspect. Wim VH en voorzitter scheidsrechtercommissie kunnen worden uitgenodigd als adviesorgaan.
Aan Fabrice werd gevraagd of hij in het directiecomité wilt zetelen. De andere leden van het VSB steunen zijn
kandidatuur. Als gevolg zal Fabrice wel ontslag moeten nemen en moet er een vervanger worden gezocht om te
zetelen in het Vlaams Sportbestuur. Els merkt op dat de huidige manier van samenstellen VSB Waterpolo VZF
wordt herbekeken in 2017, idealiter moet dit aansluiten met de nieuwe nationale werking.
Testfase waterpolo online start in januari (nationale competitie) – bijeenkomst met de clubs hierover op 29 januari
Dames: In november is er een overleg geweest met de clubs die een damesteam hebben, verslag werd nog niet
ontvangen. Fabrice geeft kort toelichting en meldt alvast dat er een selectietraining plaatsvindt op de finaledag van
de recreanten – 23/4/2016 te Wachtebeke – Wim polst of de vrijwilligers van BeWaterpolo dit niet willen
organiseren.

VZF-activiteiten
BELEIDSPLAN VZF 2017-2020
Stand van zaken beleidsplan VZF 2017-2020.
Budget 2016-2017 – momenteel enkel U13 & recreantenwerking als uitgaven.
Office 365 wordt in 2017 op bureau VZF gebruikt, geeft mogelijkheden om intern en met de besturen efficiënter samen
te werken.
Structuur VZF: wordt in voorjaar 2017 uitgewerkt – link te leggen met nationale waterpolo organisatie!
Jeugdfonds: ook voor de waterpolo wat mogelijkheden om de clubs te stimuleren opleidingen en bijscholingen te
volgend.
U9 TORNOOIEN
Alle data compleet – goede gespreide kalender
Streng op leden die niet aangesloten zijn: in de VZF bijdragen en boetetabel zal zoals bij het zwemmen worden
toegevoegd – “Niet naleven van de reglementen” – 50€. Zo kan het sportbestuur na ieder tornooi in 2017 beslissen of
een boete wordt aangerekend aan een ploeg die zijn leden niet aansluit.
RECREANTENCRITERIUM
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Goed opgestart
Spelerslijsten nog niet allemaal ok – Els volgt dit op – zelfde redenering geldt hier bij het aansluiten van leden door
VZF-clubs.
Eindtornooi in het najaar organisatie opstarten – graag samen met het Nationale damesproject – Els vraagt het
zwembad aan. Afhankelijk van de beschikbare uren zal het programma worden opgemaakt.

START 2 POLO
Niet aan bod gekomen: Ligt helaas stil
TRAINERSOPLEIDING
- Initiator in september 2016 > Aalst – 15 deelnemers
- Screening uit te voeren van initiator Wp (en instructeur B?) – nog niet bepaald wanneer
- Initiator in 2018 terug – in de volgende nieuwsbrief wordt een oproep gedaan welke club dit in zijn zwembad wil
laten doorgaan ( voorjaar 2017)
PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
Voorstellen bijscholing volgend seizoen:
• Rik Ryckaert of Kurt De Boeck over waterpolo reglementen i.s.m. RZV – Els moet nog datum vastleggen.
• Bijscholingen Paul : de bijscholing van 10/12 zal moeten geannuleerd worden omwille van te weinig
inschrijvingen. Paul is daarom ook niet meer bereid om de volgende bijscholingen te geven. Els&Wim
bespreken dit met Paul tijdens hun overleg over SCO op 10/12.
• In 2017 wordt Jeugdfonds herbekeken en kan nagegaan worden welke incentive we geven aan de
waterpoloclubs om hen te stimuleren opleidingen en bijscholingen te volgen. Idealiter doen we dit zowel
Vlaams als Waals. Enkel een opgeleide trainer zou in principe aan de rand van het bad mogen staan op
wedstrijden.
SUPERCOACH ONLINE
10 clubs + ROSC = 11
e
4 workshop op 9/12 – Els & Wim bespreken met Paul Metz “what’s next”. Els doet eerst een bevraging binnen de
clubs die het gebruiken.
SPORTTECHNISCHE WERKGROEP OPRICHTEN
Ligt stil i.f.v. nieuwe nationale structuur
OFFICIALS
- Cursus Tafel official: volgende cursus januari Mechelen
- Niet mogelijk volledig onder VZF? Fabrice bekijkt dit samen met de nationale structuur
SELECTIEWERKING VZF
U13
-

Interprovinciaal tornooi: Limburg deed niet mee
dames toelaten Vlaamse ploeg? – als het toegelaten wordt voor de organisatoren, dan onze dames niet
weren. Zeker niet dit seizoen. Voor de toekomst moet dit mee beleidsmatig bekeken worden. Dit is dus een
uitzondering voor dit seizoen.
1 mei Koryczian = ok
Tornooi paasweekend – weten we tot op heden nog niet wat FFBN juist van plan is en of we met onze
regionale ploegen kunnen deelnemen of met Vlaamse ploeg moeten deelnemen.

U15-U17
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Ligt stil
Plan Nationaal is ook bevroren in afwachting van nieuwe structuur

VOLGENDE VERGADERINGEN:
Vlaams Sportbestuur Waterpolo: ?
Sportcommissie Waterpolo: ?
Sportcel Waterpolo: ?
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