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Datum:

5/2/2018

Plaats:
Aanwezig:

Merelbeke
De Kimpe Ingrid, Jasmien Dumortier, Van Der Gucht Evi (skype), Babette
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Els Audenaert (STC VZF), Sigrid Vergauwe TD
/
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1 BELEIDSPLAN VZF 2017-2020
Nieuwe Structuur
Kandidaten om de vernieuwde Sportcommissie te zetelen komen binnen.
Er zal geen Technisch Directeur meer zijn na de AV in maart 2018 – deze taak zal worden
waargenomen door een lid van het VSB
Eens de nieuwe commissie is samengesteld, zullen taken worden verdeeld. Gezien we met 5-8
personen mogen zetelen – kunnen wat meer acties worden ondernomen en taken worden verdeeld.
Zie ook vorige verslag waarin de te verdelen functies werden opgelijst.
Alain T’Syen heeft laten weten zijn functie binnen het Sportbestuur neer te leggen.
Jaarvergadering
Op zondagvoormiddag 16/9 zal de jaarvergadering synchro doorgaan, waarop de VZF haar visie
kenbaar wil maken voor de ontwikkeling van synchro de komende jaren – Els bekijkt waar
Synchro recreatief
Recreameets evalueren: Els&Babette zullen in mei/juni met een werkgroep samenkomen om de
recreameets & het recreatief synchroonzwemmen te bespreken. Vb recreameets opsplitsen onder
10 jaar en boven 10 jaar.
Voorlopige agendapunten:
•
Recreameets evalueren en bijsturen waar nodig
•
Evaluatie Recreabrevetten
•
Nieuwe recreatieve brevetten: voor echte beginners - zeemeerminbrevet zal worden
voorgelegd ter feedback
•
Assistent Lesgeverscursus toelichten
•
Binnengekomen agendapunten behandelen
Clubs die niet bij de VZF aangesloten zijn kunnen hierbij betrokken worden.
Zeemeerminbrevet: Els en Babette werken verder uit om te presenteren tijdens de werkgroep
Wedstrijden
Nationaal nog te bepalen welke regelgeving we gaan volgen met de junioren en hoe we onze
wedstrijden organiseren.
Tijdens volgende nieuwsflash de wedstrijddiploma’s promoten (Els)
Wedstrijdverslag VK junioren: voorstel om in het lastenboek op te nemen dat de organisatoren een
video moeten voorzien bij elk jury panel + nog eens herhalen in volgende communicatie dat iedere
jury zelf zijn scoreboek moet meebrengen.

1

Jury VZF
Op de jaarvergadering 16 september 2018 zullen alle officialboekjes worden opgevraagd en gecontroleerd
of de bijscholing werd gevolgd. Evi zal tegen dan een evaluatie opmaken en juryleden formeel erop wijzen
wanneer ze niet voldoen. Ze hebben dan nog een jaar te tijd om dit te verbeteren. Zie procedure online.
Datum Jury D cursus vast te leggen – december 2018? Els doet alvast een oproep via volgende nieuwsbrief
om te zien hoeveel kandidaten we hebben.
Datum Jury B vast te leggen.
Selectiewerking
Talentdagen
Els neemt eens contact op met Leonie – wil zij de opvolging doen van Talenten i.p.v. Jasmien?
Reeds antwoord gekregen dat zij dit wil doen, we wachten op een voorstel.
Miniemen
• Karen en Dounia zijn terug (de enige) kandidaten om te trainen
• Paasmaandag selectiedag – trainster leren de routine aan. Ingrid coördineert deze dag ipv
Sigrid, gezien ook Jasmien er niet bij zal zijn.
EJK-selectie:
• Duet heeft niet zo goed gezwommen op het VK, de kans op het behalen van EJK limiet
wordt kleiner.
• Afwachten wat resultaten geven op Orca Cup
• Nationale sportcommissie beraadt over keuze duet FFBN / VZF
• Vraag van Chantal Denamur om volgend seizoen samen een FFBN-VZF team te trainen
naar het behalen van EJK-limiet. Op volgende wedstrijd wordt dit verder besproken met de
trainsters hoe ze dit zien – hierna is overleg nodig met Els VZF en FFBN om de budetten te
bespreken en duidelijke afspraken te maken. Dan pas kan een samenwerking definitief van
start gaan?
Tenues
Voortaan worden alle bedragen vanuit de VZF aangerekend aan de selectieleden i.p.v. via
trainsters. Te bekijken op termijn of deze via sponsoring aangeboden kunnen worden.
Brevetten
Gewijzigde brevetten staan online
Permanente vorming & opleidingen trainers
Initiatoropleiding
o September 2018 – 3 kandidaten reeds – Ingrid CV – gaat door in Hofstade/Mechelen
o Uurrooster door te sturen naar Ina (Els of Ingrid sturen) + naar de docenten voor
definitieve vastlegging
- Assistent Trainercursus
o Evaluatie: heel goed (8.4/10 – 22 deelnemers)
o Is minder relevant voor meisjes en ouders die reeds ervaring hebben binnen het
synchroonzwemmen
o Vraag Els: concurrentie voor initiatorcursus – volgens de leden van de sportcommissie
niet – afwachten hoeveel meisjes na cursus te mechelen zich inschrijven voor de
initiator in mechelen in september
o Reeds 15 inschrijvingen voor de cursus te Mechelen / kontich
o Hopelijk kunnen we in het seizoen 2018-2019 één organiseren in regio Gent – WestVlaanderen – vb club in Rozebroeken erbij betrekken
o Assistent cursus – telt voor 3u mee binnen de permanente vorming = Trainers recreatie
– trainers competitie moeten nog 3u extra volgen.
- Instructeur B:
o 12 deelnemers
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o Draaiboek werd nog eens overlopen alsook de stages
Evaluatie bijscholing Jaarplanning synchro 5/8/2017 met Leonie: 8.5/10
Evaluatie bijscholing expressie op talentdag 17/12/2017 met Iselle en Leen: 8.2/10 – niet zoveel
deelneemsters
Trainsters die bijscholing nieuwe figuren hebben gevolgd krijgen afh. waar 6 of 3u toegekend
Screening VTS cursussen – pas in 2019
Bijscholingen 2018-2019:
o Workshop make up: 2018 niet herhalen – misschien 2019 maar dan met aanpassingen
i.f.v. de evaluaties
o Synchrosteps: Harm Deiman. Is geinteresseerd, voor zowel korte als lange termijn
werking, zowel techniek aan zwemsters als train de trainer. Hij heeft veel internationale
contacten. Eerst kijken of we hem betrekken met de nieuwe EJK werking volgend
seizoen met FFBN
o 2 talentdagen met Leonie – afwachten hoe zij dit ziet

