VLAAMS SPORTBESTUUR WATERPOLO
VERSLAG
DATUM:
PLAATS:
AANWEZIG:
VERONTSCH:
UITGENODIGD:
AFWEZIG :

Maandag 22/6/2015
Bureau VZF Merelbeke
Wim Symoens, Dirk Poelmans, Robert Van Hecke, Guido Claes, Mike Sarrazijn
Els Audenaert STC
/

VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 23/3/2015 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd
SELECTIEWERKING VZF
U13
− Zelfde opzet vorig jaar – één extra training – Els zet dit terug in gang
U15-U17
−
−
−

Voorlopige activiteitenkalender is in opmaak – programma is +/- rond – op beschermde zondagen
Procedure: indien club vraagt een wedstrijd te verzetten naar een beschermde zondag, toestemming aan
Els VZF – X FFBN vragen: Els checkt met Renaud en Nicky
Contacten gelegd met Douai, Polar Bears en Jong Oranje

U19
Aangezien de Nationale werking is weggevallen, bekijkt de VZF, het VSB Waterpolo en de selectietrainers de
mogelijkheid om de U19 spelers, die zich de afgelopen seizoenen ingezet hebben in de selectieploegen én over de
nodige capaciteiten beschikken, te betrekken in het programma van de U17 met als doel:
·
de U19 spelers te blijven betrekken in de selectiewerking en hun niveau omhoog te brengen
·
hiermee wordt ook het niveau van de U17 omhoog getrokken tijdens de trainingen
·
dit geef sparringmogelijkheden tijdens U17 trainingen
·
de voorwaarde is uiteraard dat deze U19 spelers bereid zijn de trainingen en stages te volgen
De VZF bespreekt momenteel met de sparringpartners van het volgend seizoen (NL – FR ploegen) of deze oudere
spelers ook kunnen deelnemen aan de oefenwedstrijden tijdens trainingen en stages zodat zij maximaal participeren in
het programma én dit ook niet ten koste van de U17 selectiespelers is. Meer info volgt. De selectiespelers worden
persoonlijk gecontacteerd.
Kalendervergadering U9 - U11 - U13 - Recreanten >16
Datum
19/09/2015
Locatie
Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde
Programma
09u00-10u30:
•
Kalendervergadering U9 Vlaams – info
•
Kalendervergadering Recreantencriterium >16j Vlaams – info
10u30-12u00:
•
Overlegmoment met trainers over werking VZF en opzet rond trainersopleiding/bijscholing/ondersteuning*
•
Kalendervergadering U11-U13 Nationaal (info via KBZB)
Clubs kunnen hun Start-h2o-Polo pakketten bestellen om te laten leveren op deze kalendervergadering via deze link.
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* Els en Wim werken de inhoud nog verder uit
START 2 POLO
Aangekochte posters en stickers: 400
Verkocht: 155 (waarvan 50 – stock op RSCM)
Gebruikt in volgende clubs: RSCM, ROSC, VWZ, KWK, WZK, GZV, MZV, MZVA
Moet hier leven in worden geblazen? > dit ook bevragen 19/6
U9 TORNOOIEN
Inschrijvingen voor volgend seizoen moeten 15/6 binnen zijn
Kalendervergadering 19/9 – Vilvoorde
Niet alle spelers sluiten zich aan als NV bij de VZF – standpunt sportbestuur = als er deelnemen aan een organisatie
van de VZF moet men zich aansluiten > nog geen actie genomen door Els
Nog niet geïntegreerd op Pacoweb – jeugdfonds: verschoven naar latere datum – te bepalen
Alle info op www.zwemfed.be 	
  
RECREANTENCRITERIUM
Inschrijvingen voor volgend seizoen moeten 15/6 binnen zijn
Kalendervergadering 19/9 – Vilvoorde
Reacties evaluaties:
•
•
•

Voor 1 mei alles afgelopen
Volgens niveau
halve finale - finale systeem

Niet alle spelers sluiten zich aan als NV bij de VZF– standpunt sportbestuur = als er deelnemen aan een organisatie
van de VZF moet men zich aansluiten > nog geen actie genomen door Els
PERMANENTE VORMING - BIJSCHOLINGEN TRAINERS
Overzicht permanent bijgeschoolde trainers wordt opgemaakt deze zomer – oproep laatste kans attesten?!
Geplande bijscholingen volgend seizoen:
• Man meer man minder: Peter Simons contacteren
• Mid voor mid achter: Tom Van Oost?
o Of Paul Metz vragen?
• vormspanning / opwarming: VTS plus biedt deze aan – kunnen het ook aan Ruben vragen
> via nieuwsflash topics gevraagd aan de clubs: géén reactie
TRAINERSOPLEIDING
Tweede cursus Eeklo/Gent – nog 4 herexamen
Initiator in 2016 > Sint-Niklaas? of Aalst? Els neemt contact op
Instructeur B Waterpolo: alles op schema – programma staat online
COACH ONLINE
Programma Paul Metz – Next steps?
Vraagt beleidsmatige aanpak – wordt vervolgd
SPORTBESTUUR
− Nieuwe afvaardiging Nationaal?!
o Wim Symoens heeft via de voorzitter van de VZF vernomen dat hij niet meer mag zetelen in de Nationale
Sportcommissie.
o Dirk Poelmans ondervindt ook heel wat moeilijkheden m.b.t. de algemene werking van de Nationale
Sportcommissie. Dit geeft hem het gevoel van verspilde energie in zaken die niet vooruitgaan. Ook hij
wenst niet meer in de nationale Sportcommissie te zetelen.
o Guido en Mike hadden al aangegeven bij aanstelling van hun mandaat hier geen tijd voor te hebben.
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o

Robert kandidaat?

VARIA
− Tafelofficialcursus: Els doet oproep via nieuwsflash & stemt datum af met Stefan Vanautryve
− Beleidsplan VZF 2017-2020 > overlegmoment 19/6 hiervoor gebruiken?
VERSCHOVEN NAAR VOLGENDE VERGADERING
− Voorzitter – secretaris Sportbestuur > worden gekozen als iedereen aanwezig is > nog niet gebeurd
− Aanpassen aan FINA categorieën i.p.v. LEN > niet besproken
− Beleidsplan VZF 2013-2016: infrastructuurbundel voor nieuwe zwembaden, selectiedoelstellingen (WOC
wedstrijden), promotieplan > niet besproken
− Actiepunt scheidsrechters volgend seizoen? Rik of Stefan 2x per jaar uitnodigen in het Sportbestuur? > niet
besproken
− Voorstel om actiepunten van VSB WP op te lijsten in afzonderlijke file > opnieuw op agenda plaatsen, niet aanbod
gekomen
− Beurtrol opstellen voor aanwezigheid leden VSB WP op finale wedstrijden competitie > opnieuw op agenda
plaatsen, niet aan bod gekomen
− Shared folder om authentieke files eenvoudig te archiveren en online ter beschikkingstellen voor leden VSB WP >
opnieuw op agenda plaatsen, niet aanbod gekomen
VOLGENDE VERGADERING:
Vlaams Sportbestuur Waterpolo: ?
Sportcommissie Waterpolo: ?
Sportcel Waterpolo: ?
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