VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR WATERPOLO
Verslag onder voorbehoud van goedkeuring – versie 1
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
Afwezig:

14/2/2012
Gent
Robert Van Hecke – Guy Claes – Toni Palumbo – Patrick Van Peteghem –
Stefan Damman

Livens Philip

1. Goedkeuring vorig verslag
het verslag van de vorige vergadering (11/10/2011) wordt doorgenomen en goedgekeurd
2. VZF ploegen
-Patrick vraagt voor deelname aan tornooi
 de Robben op 13/05 voor U13
 augustus - winterswijk voor de dames
-VZF trainer U13 ter vervanging van Wim:
 3 kandidaten Maarten, Joeri en Tano
 voorstel om deze 3 aan het werk te zien tijdens een training U13.
 Patrick en Wim organiseren dit
3. Beleidsplan
/
4. Bijscholing trainers
Bijscholing initiator najaar afgelast wegens te weinig kandidaten tijdens laatste sessie te Brugge
Tony vraagt om volgende cursussen in midden vlaanderen te organiseren wat de bereikbaarheid van
de andere kant ten goede komt?
 Alles wordt mee bekeken in de opmaak van het beleidsplan
5. 11/11/11 interprovinciaal tornooi
-interdistrict tornooi in W VL: vaststellingen
 Communicatie prov W VL. + afgevaardigde was niet optimaal en eigenlijk niet de goede
mannier van werken.
 Gevraagd om het draaiboek te volgen
 Volgend jaar zijn op vraag van VL Brabant 5 provincies vertegenwoordigd.
 om praktische redenen vragen aan FFNB om deel te nemen indien VZF akkoord gaat?
volgende editie Wachtebeke Oost vlaanderen.
Stefan heeft zwembad reeds gereserveerd op 11/11
6. Nationaal
-Robert stelt voor om de reglementen als volgt aan te passen:
Zwemmers hebben 6 leden in Nat Com kan dit voor polo ook (
Entendes FFNB mag het en voor de VZF niet
03.10 zinsvorm aanpassen
03,14 verwijzing naar 03,11
05,06 over seniors
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03,06 scheidsrechters - quota niet halen de boetes zijn te klein
06,03 speelgerechtigdheid - zinsbouw aanpassen ivm reglementaire boete
06,11 2 jeugdploegen herzien
22,06 redelijke termijn = vaste periode
7. Varia
− comp ikjes U9 basisdocument opstellen ivm mogelijk opstarten van de groep U9 (Guido)
− vraag van robert wat de periode is van het B-gold project en wanneer het aanvangt
− gezien de blijvende afwezigheid van Philip vragen aan de VZF om hiervoor nieuwe kandidaten
te zoeken en te coöpteren
Volgende vergadering om dinsdag 12 juni 2012 in het huis van de sport Gent om 19h00.

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?
Info ivm vrijwilligersvergoeding
Uitwerken concept miniwaterpolo – précompetitie 6-9 jaar
Uitwerken beleidsdocument selectiewerking

Wie?
Els
Guy
Patrick – Guy

Tegen wanneer?
Volgende vergadering
Volgende vergadering
Volgende vergadering
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