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1. VERSLAG VORIGE VERGADERING
Vorige vergadering werd er ook gesproken over het onderhoud met de RvB van de VZF eind juni:
−

−
−
−
−
−

Guy Claes presenteerde toen een voorstel van selectiewerking voor de komende 4 jaar. Het gesprek werd een
ontgoocheling. De damesselectie werd afgevoerd met als mededeling: te kleine basis om van selectiewerking te
kunnen spreken – beter focus op de jeugd en andere initiatieven die de basis vergroten (zoals trainersopleidingen
e.d. zie beleidsplan). Door de afschaffing van de dames komen er iets meer middelen vrij voor de
waterpolojeugdwerking – maar optrekken van het budget van 10.000 naar 25.000€ per jaar, daar heeft de VZF niet
de financiële middelen voor.
2. Meisjes miniemen toelaten bij senioren? Vraag KZK – MZV – GZV …
Aanleiding reglement: geen discriminatie tss jongens en meisjes. Toelating kan mogelijk demotivatie geven om
meer dames te vinden om zo volwaardige damesploeg te vormen?
Dispensatie is mogelijkheid geven om in te spelen op ad-hoc afwijkingen
Toestemming moet altijd nationaal getroffen worden (Guido)
Als blijkt dat er veel dispensaties zijn hiervoor > definitief verankeren in het reglement
Clubs kunnen altijd dispensatie aanvragen voor afwijking op bepaald reglement toe te staan. Communicatie nodig
over mogelijkheid dispensaties in flash bericht > Els + Mogelijkheden van dispensatie moet duidelijk vermeld staan
bij de oproep voor inschrijving van de competitie

3. IK-POLO - STERRENPLAN
Sterrenplan – waterpolo specifiek overnemen zoals het is?
− Sterrenplan wordt enkel het deel wp overgenomen
− Ideaal als instroomsysteem voor bestaande polo clubs maar kan ook gebruikt worden als promo instrument voor
scholen, clubs die nog geen waterpolo aanbieden.
− Doelgroep – beginnende waterpolo spelers – U11
− Oefenvormen beperkt - uitwerken met 4 reeksen van 8 lessen (wim) – eventueel zaken uit IK polo nemen?
− Naamgeving promotiemateriaal "START-H2O-POLO"
− We zouden wel de diploma’s aanpassen en een eigen poster maken – gebaseerd op de IKpolo poster
− Eerst nog goedkeuring KNZB + afhankelijk van de prijs die ze vragen?!
4. TRAINERSOPLEIDINGEN - WERKGROEP
Kort verslag van het bezoek aan de KNZB werd gegeven
We hebben zelf niet de kennis en mankracht om zelf alles uit te werken + we moeten het warm water niet uitvinden >
ideaal is dus om heel de structuur van KNZB en inhoud over te nemen.
De diploma’s zijn dan wel niet erkend voor evt. subsidies van gemeentes – erkennen enkel Bloso. – VTS diploma’s
Idee is echter dat de clubs eerder zitten te wachten op gediplomeerde trainers dan op subsidies. Er zal wel contact
worden genomen met de VTS om de ideeën (van overnemen structuur en inhoud KNZB) voor te leggen.
Voorstel stappenplan vb cursus niveau 3
a.
Stap 1: deelname in Nederland door Joeri en Wim
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b.
Stap 2: lesgevers KZNB komt naar Vlaanderen om hier de cursus te geven
c.
Stap 3: Vlaamse lesgevers, inhoud Nederland
d.
Stap 4: erkenning diploma door VTS?
We kunnen pas concreter voorstellen doen nadat we weten hoeveel KNZB hiervoor vraagt.

−
−
−
−
−
−

5. SELECTIE VZF
Els zal bus reserveren met opstapplaats Antwerpen en Gent – 30 personen
Els doet oproep naar de selectieleden – wie gaat mee? – daarna kunnen indien nodig de trainers nog een selectie
maken
Er is geen 3de man nodig om mee te begeleiden naast 2 trainers
Tegen volgende vergadering bezorgt Stefan info over extra trainingen of stages
Patrick zal de functie van TD deels op zich nemen wat betreft sturing van de trainers en het nemen van bepaalde
beslissingen – communicaties met ouders
Spelers die geen Belgische nationaliteit hebben kunnen deelnemen aan VZF selecties – vanaf nationale selecties
is Belgisch paspoort verplicht

−
−
−

6. INTERPROVINCIAAL TORNOOI
Medailles= ok
Kostprijs 735€ (redder 150€, 448€ 5 uur) Zelf 2de redder voorzien = ok
Provinciale trainingen worden betaald door provinciale besturen – die op hun beurt dotatie krijgen van de VZF
Programma (Stefan)
o U13 5 ploegen; U15 6 ploegen
o 2x5 netto; 1 time out
Scheidsrechters aanvragen bij Paul (Stefan)
Els stuurt het programma door naar de provinciale verantwoordelijken
De zin van interprovinciaal tornooi volgende keer doorpraten

−

7. NATIONAAL NIEUWS
Woe 17 okt = sportcel – dan wordt voorstel autonome werking waterpolo voorgesteld

−
−
−
−

−

−

Pierre Ledent heeft aan alle clubs gevraagd door te geven wanneer zij tornooien organiseren en wanneer zij
deelnemen aan tornooien. Els vraagt deze info op bij Pierre ter info > info gevraagd maar nog niet ontvangen
8. VARIA
Competitievergunningen waterpolo – transfert formulieren – rol KBZB - VZF
- Er komen veel vragen binnen bij de VZF – wie wat doet en wat de regelgeving is = niet zo duidelijk,
verschillende regelgevingen moeten geraadpleegd worden.
- Flowchart om proces in kaart te brengen is er nog niet
- Dit jaar op te maken om voor volgend seizoen te kunnen verspreiden onder de clubs

−

Financiën wordt als vast agendapunt besproken met actueel rapport van budget – kunnen we verkrijgen van Els

−

Folder KNZB over waterpolo is zeer interessant promotiemateriaal. Ook prijs vragen aan KNZB – wel aan te
passen aan BE. Is algemene promotiefolder over waterpolo die aangekocht kan worden. Doorverwijzing VZF
website – naar clubs (dan heb je ook respons campagne).

9. VERGADERINGEN VOOR 2013
Nog vast te leggen
TO DO’S
Selectie
Recreatieve en competitieve
tornooien
U9 communicatie
Aparte koepel waterpolo

kijken wanneer nog stages – tornooien in te plannen
Contact Pierre Ledent

Stefan
Els (opgevraagd nog
geen antwoord)
Pas in januari
Guy
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Interprovinciaal tornooi
dispensatie
Flowchart vergunningen
Recreantencriterium
Tano VD Brempt

De zin?
Mogelijkheid moet duidelijk vermeld staan bij de oproep
voor inschrijving van de competitie
Iets meer mee doen? Even geen prioriteit
mailen ivm keuze selectietrainer

Volgende vergadering
Einde seizoen - Guy
Els – einde seizoen
Voorjaar 2013
Els - Ok

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 11 DECEMBER OM 19U HUIS VD SPORT
Vergadering wordt afgesloten om 21.10u
Verslag door Wim Symoens – Els Audenaert
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