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24 september 2018
Melsele
Maes Lea, Luc De Nijs, Filip Timmermans, Koen Desruelle, Natacha Van Hoof
Pascale Verbauwen

Verwelkoming Natacha Van Hoof
We geloven dat Natacha met enthousiasme de Vlaamse master zwemmers zal inspireren.
Beheerder van masters.prox.be
Huidige activiteiten in zwemmen: Masterzwemmer van 2006 tot heden
Webmaster Kalender en uitslagen zwemmen Belgische masters
http://masters.progs.be/kalender18.html
Rankings Belgisch masterzwemmen aanmaken met Team Manager en MS Access, en
publliceren op http://masters.progs.be/links.html
Rankings all time (top 10)
Rankings vanaf 2003
Rankings per jaar
Afgevaardigde SHARK masterzwemmen
Trainer ZN
recreantiezwemmen
jeugdzwemmen - Niveau 3
competitiezwemmen - masters & gezinszwemmen
Verantwoordelijke ZN NVH-wedstrijden: communiceren (briefjes, e-mail, facebook),
inschrijvingen en uitslagen verwerken via Team Manager • Hoger redder
Hoger Reddersbrevet 1991
Landelijke Commissie Kadervormingen (LCK)
Initiator zwemmen 1992

2. Reglementen aanwezigheidscriterium
• Alle zwemmers met een resultaat of een uitsluiting tellen mee, ook in de aflossingen.
• Natacha Van Hoof zal de taak op zich nemen voor het opstellen van de tabel van resultaten
van het aanwezigheidscriterium.
• De VZF zal gecontacteerd worden of Natacha toegang krijgt tot de functionerende officials.
Zo ja, word ook hun aanwezigheid gehonoreerd.
• Uitreiking van de prijzen na de wedstrijd te Aartselaar
• Zoals elk jaar zal aan de VZF het jaarlijks bedrag van € 700 gevraagd worden voor het
financieren van de geschenken

3. Wedstrijdkalender
Binnenlandse wedstrijden 2018
• MOZKA Mol 27 oktober 2018 : voor actie : kom op tegen kanker
• BK Charleroi : 27 en 28 oktober 2018
• Woluwe : 8 december 2018
• Aalst : 22 december 2018 : telt ook voor aanwezigheidscriterium
• Kapellen : 26 januari 2019!
• Geel : 16 februari 2019
• Nijlen : 16 maart 2018
• Embourg : 16-17 maart 2019
• Aartselaar : 27 april 2019
• Groenenhoek : Active Company 2 november 2019 : aanwezigheidscriterium
Buitenlandse wedstrijden
• Luxemburg : 13 en 14 oktober 2018
• Roermond : 4 november 2018
• Oostburg : 27 oktober 2018
• Zwolle : 24 -27 januari 2019
• Amersfoort : 2-5 mei 2018
• Korea : 5-18 augustus 2018
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Belgische kampioenschappen 2018
Individuele start 8 €/start : €5 voor KBZB en €3 voor de inrichter
Aflossingen : 9 €/start
Data : 27 en 28 oktober 2018 te Charleroi
Inschrijvingen voor 14 oktober binnen (masters.prox.be)
Valt samen met de wedstrijd te Mol 27 oktober

5. Geen motivatie meer om deel te nemen aan Masters wedstrijden
• Geen wedstrijden in de provincies buiten Antwerpen en Oost Vlaanderen, om financiële
redenen. Zwembaden worden systematisch privé zwembaden en daar houdt het op. Hier is
er een taak voor de VZF. Onderhandelen met organisaties als Sportoase.
• Programma’s zijn aantrekkelijker in buitenland. Meer concurrentie in buitenland.
• In buitenland geen probleem met officials. Zorgt voor relaxe sfeer.
• Er zijn in België wedstrijden bijgekomen in 2018 : Aalst, Geel en Mol.
• Geel organiseert het Masterszwemmen tijdens de jeugdwedstrijd
• Aanwezigheidscriterium blijft de motivator.
• Zwemwedstrijden zijn s’avonds om financiële redenen
• Aantal master zwemmers is stabiel : geen neerwaartse spiraal aan aantal deelnemers.
• Wel minder wedstrijden
• Een Open Vlaams Kampioenschap : zwembad en organisator vinden
6. Reglementering voor officials niet werkbaar bij Masters : Actiepunten
• Communiceren naar de clubs en officials dat in de Masters er geen leeftijdsgrens is
voor official
• In reglement toevoegen dat de officials ouder dan 70 jaar ook naar de bijscholingen
uitgenodigd worden.
• Voor Belgische records : Tijdopneming door 1 persoon kan niet veranderd worden
in Brussel en Wallonië omdat het nationaal beslist werd door de KBZB. Worden de
records in Vlaanderen nu ook met 1 official gehomologeerd : nee : in Vlaanderen
blijft het de regel van de FINA : 3 tijdopnemers

•

Om een inspirerende sfeer te creëren zal vanaf nu bij Masterswedstrijden net voor
de wedstrijd aanvangt een parade van de officials georganiseerd worden met
muziek. Dit ook uit respect voor de officials die de taak vrijwillig op zich nemen.

7. Vlaams kampioenschap
• Hebben een club nodig om te ondersteunen en extra mensen voor ondersteuning
8. Algemeen
Aanvang vergadering: 20:00h
Einde vergadering: 22:30 h
Volgende vergadering: zal doorgaan te Beveren, op 18 december 2018 onder voorbehoud
TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Onderhandelen met zwembadorganisaties
Feedback over aanpak Masterofficials

Pascale Verbauwen
Pascale Verbauwen 16 december
2018
Pascale Verbauwen 16 december
2018
Lea Maes
16 december
2018
Natacha Van Hoof continu8
Natache Van Hoof 18 december

Toegang to de functionerende officials
Aanvraag €700 voor prijzen
aanwezigheidscriterium
Actualiseren wedstrijdkalender
Oplijsting Aanwezigheidscriterium

Tegen
wanneer?

Volgende vergadering van de VSB Masters zal doorgaan op 18 december 2018 te Beveren.
Luc De Nijs
Beveren 27 september 2018

OK?

