VLAAMS SPORTBESTUUR WATERPOLO
DATUM:
PLAATS:
AANWEZIG:

Dinsdag 11 december 2012
Huis van de Sport Gent
Robert Van Hecke, Guido Claes, Stefan Damman, Wim Symoens, Koen Colpaert
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1. VERSLAG VORIGE VERGADERING
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. Stefan neemt dit op zich
Het verslag van de vorige vergadering wordt verder zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. IK-POLO / STERRENPLAN
Na het contact met de Noorderburen is er besloten om een eigen ontwerp te maken, aangepast aan onze Vlaamse
waterpolo situatie. Els heeft KNZB hiervan al op de hoogte gebracht
Tekenaar Bruno Claeys maakt een nieuwe poster. Welke naam?
Wim stelt voor: START TO POLO STERRENPLAN: deel opleidingsplan, deel fun. Sporttak overschrijdend.
Kennismaken met verschillende disciplines. Het doel: kids warm maken voor waterpolo. Belonen per gezette stap.
We komen tot besluit dat de termijn moet vastgelegd worden op bv 36 weken, verdeeld over verschillende
modules. Tijdens het plan enkele feestmomenten voorzien, bv na 12 weken, 24 weken en einde.
Plan moet zeer laagdrempelig zijn. Wim werkt voorstel uit tegen volgende vergadering. Het plan moet ook
club overstijgend zijn. Ook mensen die niets met polo te maken hebben kunnen binnenhalen.
3. TRAINERSOPLEIDINGEN - WERKGROEP
Nu volgen geïnteresseerden de cursus initiator (al van 2009 geleden + je moet eerst volledig de initiator zwemmen
volgen). + Wat daarna?
Vergadering beslist dat stap 1 er moet komen, voor bv ouders die willen assisteren aan het bad. Els stelt voor om
dat te bespreken in de werkgroep opleiding.
Evt. de initiators warm maken om de cursus in Eindhoven te volgen. Cursus over 10 beurten. Volgens Guido en
Wim is het lesmateriaal te koop bij de KNZB. Zij stellen voor om in stap 1/ zelf les te volgen, in stap 2/
Nederlanders les te laten geven bij ons en in stap 3/ zelf les te geven.
Els legt vergadering vast met de werkgroep trainersopleiding om dat allemaal te bespreken om dan te overleggen
in de denkcel zwemmen/met Martin Demeester + verder uit te werken. Welke richting gaan we uit? VTS met
teksten KNZB of zuiver KNZB? Haalbaar gezien zwaar cursusstramien? Vinden we hier kandidaten voor om te
volgen (zie bijlage niveau 2 = assistent trainer)
KNZB zal enkel tussenkomst vragen voor hun cursussen op eerste zicht
4. SELECTIE
Deelname tornooi Veenendaal is Ok: op de bus 47 personen waarvan 12 ouders. Alles is geregeld, alle spelers
zijn op post.
Er is een stage gepland in het weekend van 30/31 maart.
Financiën: we zitten goed wat betreft budget. Data en eventueel een extra tornooi vast te leggen door Stefan tegen
volgende vergadering.

5. INTERPROVINCIAAL TORNOOI
Was een geslaagde editie. Veel positieve reacties en aangenaam voor de kinderen. Was wel iets duurder dan
de andere jaren, maar dat ligt aan de kostprijs van het zwembad.
De toekomst? Guido meent dat er iets meer moet gedaan worden met het tornooi. Bv een clinic voor refs
organiseren die dag, of voor trainers.
Els neemt de communicatie voor volgend tornooi op zich. Vanaf januari al communiceren voor nieuw tornooi.
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11/11/13 in Antwerpen. We stellen voor om Henegouwen te blijven uitnodigen, is goed verlopen.
Het nieuwe bad Nekkerpool kan evt. het decor zijn.
6. GESPREK RAAD VAN BESTUUR
Els gaf op laatste vergadering RVB een presentatie. Waterpolo vraagt aanpassing: autonome structuur onder
de vleugels van KBZB+ een halftijdse kracht VZF + een transparantie in de financiële stroom (waterpolo betaalt lidgeld
en vragen een stuk. De Raad van Bestuur stelt voor om constructief rond de tafel te gaan zitten. Els heeft een datum
vastgelegd – donderdag 12 december.
Het woord autonoom schept blijkbaar verwarring: “autonoom beslissen” = wat we doen met een vooraf bepaald budget
en doelstellingen. Volgens Guido zijn budget en de fulltime kracht ( ½ VZF en ½ FFBN) zeer belangrijk. We bespreken
de strategie voor de samenkomst. Volgens Wim is woordkeuze belangrijk, we moeten ook een deadline vragen. Op de
volgende RVB een ja of een nee krijgen.
7. NATIONAAL NIEUWS
A/ dispensatie meisjes bij senioren: in orde gebracht
B/ U9: we discussiëren nog even over het principe. Maak je uitslagen bekend of niet? Volgens Guido wel, om
een soort follow-up te maken tijdens de WP-dag U9 in mei. Koen en Wim vinden dit niet noodzakelijk. Zij gaan
voor weinig reglementen, geen score en vooral GEEN COMPETITIE! De klemtoon moet echt liggen op plezier.
Wel spreek je richtlijnen af met coaches en gelegenheidsrefs.
8. VARIA
A/ Recreantencompetitie: verder opvolgen
B/ Koen bekijkt WP folder Nederland
C/ Officiallijsten: opvolgen loopt, nog enkele clubs niet in orde. Aanspreken!
D/ Scholeninitiatief: loopt nog niet: nog mee wachten!
Guido maakt bekend dat er mogelijk een sponsor is voor het jeugdproject U9: de firma B&B, een firma voor
zwembaduitrusting toont interesse.
9. VERGADERINGEN VOOR 2013
De komende vergaderingen zijn: 5/2 en 16/4 juni leggen we later vast.
Plaats: evt. in het Strop. Koen bekijkt.
Vergadering wordt afgesloten om 21.50u
TO DO’S
Start to polo
Trainersopleiding
Selectiewerking
Interprovinciaal tornooi 2013
RVB
Waterpolofolder
Vergaderingen
U9

Verder uitwerken plan
Vastleggen overleg werkgroep
Data vastleggen en evt. extra
tornooi
Opstarten communicatie
Deadline volgende RVB +
Gesprek 13/12/2012
Nalezen en verbeteren
Kijken voor locatie
Communicatie Pierre?

Wim
Els
Stefan
Els
Stefan, Wim en Guido
Koen
Koen
Guy

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 5 FEBRUARI OM 19U HUIS VD SPORT
Verslag door Koen Colpaert
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