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VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 1/12/2016 goedgekeurd
U9 TORNOOIEN
Alles loopt goed
Alle data compleet – goede gespreide kalender
spelers die niet aangesloten zijn > boete is mogelijk wanneer leden niet zijn aangesloten – sluitende administratie op te
maken naar volgend seizoen, ook naar medailles (ELS)
U9-seizoen evalueren en input meebrengen naar volgende VSB-vergadering (Els)
RECREANTENCRITERIUM
- Goed opgestart
- Spelerslijsten nog niet allemaal ok
- Finale 23/4 – organisatie betaald door de VZF
- Evaluatie/opmerkingen opvragen na de finale en in werkgroep erna of in het VSB met Willem het volgende seizoen
bespreken + kalendervergadering vastleggen.

START 2 POLO
Ligt stil – nieuwe impuls nodig – te bespreken op volgende vergadering
TRAINERSOPLEIDING
- Initiator voorjaar 2017 Nieuwpoort – najaar 2018 Dendermonde
- Instructeur B – ook reeds 6 kandidaten maar hebben module 1 nog niet af
- Instructeur B – opmerking Dirk of niet per module kan worden georganiseerd – Els polst bij VTS: gedaan –
negatief
- We moeten geen screening doen maar wel evaluatievergadering initiator en instructeur B mogelijk met VTS – Voor
de cursus in Nieuwpoort enkel de stagewerking evalueren en aanpassen (Els). Grondige evaluatie – afwachten
regelgeving U9-11-13 dat misschien wordt gewijzigd
PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
Voorstellen bijscholing volgend seizoen:
• 7 mei Paul – maar 4 inschrijvingen tot nu toe – Els stuurt herinnering
• Rik Ryckaert gaat bijscholing geven over waterpoloreglementen in mei (DDZZ en RZV waren kandidaat)
• Jeugdkeeperdag: helaas niet meer kunnen organiseren eind april in Sint-Niklaas > volgend seizoen –
koppelen aan erkende bijscholingsuren indien trainers dit bijwonen
SUPERCOACH ONLINE
10 clubs + ROSC = 11
SCO workshops voor nieuwe trainers volgend seizoen (Luc T.) – één in Antwerpen en één in Oostende?
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OFFICIALS
- Cursus Tafel official: September Antwerpen – Januari Oostkamp of Gent
SELECTIEWERKING VZF
U13
U15-U17
-

Limburg deed niet mee
Interregionaal Tornooi Eeklo en 1 mei Vlaamse ploeg La Louvière U15
Ligt stil
Els zit samen met Sammy, Maarten, Wim en Bernard Pollak omtrent opstart Talentontwikkeling volgend
seizoen of indien mogelijk nog dit seizoen.

NATIONALE WERKING
- Structuur: VSB is voorstander voor de oprichting van een aparte financiële structuur die factureert aan de regionale
federaties. Waterpolospelers en leden betalen enkel aan deze regionale federaties en niet meer naar 2 instanties
(KBZB en VZF)
- Competitie: er is een U9-U11 reflectiegroep die op 22/4 en 13/5 bijeenkomt en suggesties doet naar de Nationale
Sportcommissie
- Dameswaterpolo – nationale trainingsdag 23/4
o Els doet nogmaals promotie
o Fabrice volgt de inschrijvingen op en zorgt ervoor dat de meisjes aangeschreven worden ivm de training
o Fabrice stuurt FFBN erop aan ook nog herinnering te sturen + facebook event herpromoten
o Testmatch tegen Nancy
- Nationale selectiewerking: uitnodiging gekregen Portugal
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