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1.VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 7/11 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd
2. SELECTIEWERKING
Stand van zaken U13-U15-U17
U13
−
−
−
−
U15-U17
−
−

Paasmaandag U13 – trainingsdata opgevraagd
U13 tornooi 1/6 te Brugge met U15 en WOC’s
4 mei training vlaamse selectie met U15-U17 te Brugge
11/11 2014 – Vlaams-Brabant – Els vraagt na
Programma is rond
Nog 1 U17 tornooi als afsluiter te zoeken

Alle info op website VZF
Zondag 14 september 2014, selectiedag te Brugge voor U15-U17
Zwembad Brugge zou tegen de grote vakantie 2015 afgebroken worden
Vergadering in mei ivm selectiewerking Vlaams niveau volgend seizoen
3. START 2 POLO
Samen gezeten met Bruno en Joeri ivm de poster.
Poster goedgekeurd, nu volgt inkleuring
Voorstel presentatiemoment op Paco wedstrijd 31 mei te Gent? Lukt niet, geen vergaderzaal
Nog andere mogelijkheid te bekijken
Meer info http://www.zwemfed.be/recreatie/waterpolo/start-H2O-polo
4. U9 tornooien
Alle data ingevuld. De waterpolofeesten zullen mee in het PACO-project worden opgenomen. Zo zijn er al medailles
van PACO de krokodil die waterpolo speelt, zal het Start-2-Polo project met poster en sticker ook met PACO zijn,
komen de tornooien en eventuele foto’s ook op de PACO-website, kan je ook het PACO-pak huren enz.
Communicatie hierover volgt nog vanuit de VZF
Als proef andere clubs uitnodigen > JA
Evaluatiepunten
•

4-4 volgens leerlijnen waterpolo?

1

•

Kalendervergadering nodig?

Nog vast te leggen wanneer er wordt geëvalueerd
Alle info: http://www.zwemfed.be/waterpolo-feesten-9-jaar
5. TRAINERSOPLEIDING
Start zaterdag 14/2/2014 – te Hofstade/Mechelen – 11 inschrijvingen, net genoeg om te kunnen starten
Er volgt in het najaar 2014 een tweede cursus Eeklo/Gent – data worden vastgelegd als wedstrijdkalender is gekend
Trainer B gesprekken op te starten één van de komende maanden
6. PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
Bijscholing schieten: heel positieve beoordeling (8/10), jammer dat er maar 16 kandidaten ingeschreven waren.
“Afwezigen hadden ongelijk” was feedback van één van de deelnemers
Misschien herhalen in regio Mechelen maar met meer interactie > waarschijnlijk in september, seizoen al overvol
7. BELEIDSPLAN WATERPOLO
Beleidsplan waterpolo
17/2 vergadering nationale sportcel, goedkeuring plan en overdracht budgetten. VZF was al akkoord.
Maarten heeft al aanzet gegeven voor de leerlijnen waterpolo naar analogie van KNZB (als kapstok voor cursussen –
selectiewerking) … tot leeftijdsjaar 13
Wordt besproken op de sportcel
8. RECREANTENCRITERIUM
Door foutieve communicatie binnen de club stond RSCM voor een gesloten zwembad. Wedstrijden zijn bezig
9. VARIA
− Officialopleidingen / bijscholingen regionaal > on hold
− kandidaten sportbestuur: structuur helaas niet herbekeken > afwachten wie in het sportbestuur zal zetelen van
huidige personen
− reglementsaanpassingen: 31 maart hierover bijeenkomst in Mechelen, info op website VZF
VOLGENDE VERGADERING: dinsdag 18 maart 2014
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