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Opheffing kringen
De komende maand zullen de oude kringen Friesland, Drenthe en Groningen hun laatste
jaarvergadering houden. Op deze Algemene Ledenvergadering zullen de kringbesturen
verantwoording afleggen over het jaar 2012 en zullen de kringbesturen het voorstel aan de leden
doen om de kring formeel op te heffen. Ook zal besloten worden wat te doen met een eventueel
batig saldo (na aftrek van de bijdrage aan de regio (€ 1,00 per lid) en eventueel nog kosten die
moeten worden gemaakt voor de ontbinding van de kring). Het is dus van belang dat zoveel mogelijk
verenigingen aanwezig zijn op deze jaarvergadering om de nodige besluiten te kunnen nemen. De
ALV van de kring Friesland wordt op 3 april in Leeuwarden gehouden, die van de kring Drenthe op 9
april in Pesse. De datum van de ALV van Groningen is nog niet bekend.
Voortgang harmonisering wedstrijdzwemmen
Eind januari heeft het regiobestuur de drie nog operationele zwemcommissies in onze regio opdracht
gegeven om het wedstrijdzwemmen in onze regio te harmoniseren. Op 28 februari hebben de drie
zwemcommissies de voorstellen besproken met het dagelijks bestuur van de regio. Uit deze
besprekingen is gebleken dat de voorstellen een stevige basis vormen voor het toekomstige
wedstrijdzwemmen in onze regio. Het regiobestuur heeft dan ook de werkgroepen opdracht gegeven
de voorstellen verder uit te werken. Rond 1 april zullen alle zwemcommissies van de verenigingen de
plannen krijgen toegestuurd, waarna op 15 april tijdens een gezamenlijke commissievergadering
verenigingen de mogelijkheid krijgen om hierop te reageren.
Harmonisering boetebeleid (wedstrijdzwemmen)
In opdracht van het regiobestuur heeft een werkgroep het huidige boetebeleid in de drie kringen
geharmoniseerd. Tijdens de vergadering op 28 februari met het dagelijks bestuur van de regio en de
drie zwemcommissies is het voorstel aanvaard. Verenigingen zullen rond 1 mei bericht krijgen over
het te voeren boetebeleid vanaf 1 september 2013.
Cursus assistent-trainer waterpolo niveau 2
In Heerenveen start op 4 mei een cursus waterpolo niveau 2. Informatie over de cursus treft u aan
op de site van de KNZB (www.kznb.nl). Opgeven voor de cursus kan tot 20 april ook via deze site.

Bijscholingsdag zwemtrainers
Op 20 april wordt door de Nederlandse Vereniging Van Zwemsport Trainers (NVVZT) te Brakel een
bijscholingsdag georganiseerd. Een aantal gerenommeerde sprekers zullen die dag een presentatie
geven, waaronder Jon Rudd uit Plymouth (de trainer van Olympisch kampioene 100 meter
schoolslagdames, Ruta Meilutyte) en Dr. Cathleen Saborowski uit Leipzig (deskundige op het gebied
van keerpunten). Op de website van de NVVZT (www.zwemsporttrainers.nl) kunt u de uitnodiging en
het bijbehorende inschrijfformulier vinden.
Algemene Ledenvergadering KNZB
De Algemene Ledenvergadering van de KNZB wordt gehouden op 20 april in Nieuwegein. Alle
verenigingen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om de ledenvergadering bij te wonen.
Meer informatie over de jaarvergadering treft u aan op de site van de KNZB. (www.knzb.nl)
Contributie regio Noord
Tijdens de oprichtingsvergadering van de nieuwe regio Noord op 11 december 2012 is de begroting
voor 2013 en de contributie voor dat jaar vastgesteld op € 4,50 per lid per jaar. De contributie is
opgebouwd uit twee componenten, namelijk een basiscontributie van € 2,50 die landelijk voor alle
regio’s hetzelfde is en een door de regio te bepalen contributie. Voor de regio Noord is dat € 2,00 per
lid per jaar. Het totale contributiebedrag (€ 4,50) komt vrijwel overeen met de contributie die de drie
voormalige kringen hanteerden tot en met 2012. De KNZB zal deze contributie centraal innen in de
maanden april (70%) en september 2013 (30%). Verenigingen hebben op basis van de ledenopgave in
februari bericht gekregen van de KNZB over de totale hoogte van de contributie (KNZB contributie en
regio-contributie). Helaas is in deze brief de hierboven genoemde € 2,00 regiocontributie (nog) niet
meegenomen. Het regiobestuur is in overleg met de KNZB op welke wijze de KNZB de verenigingen
hierover zal informeren en op welk moment dit deel van de contributie zal worden geïnd.
Accountmanagement
Hebt u vragen over hoe ledenwerving aan te pakken, hoe vrijwilligers te werven of hoe om te gaan
met een exploitant van een zwembad die uw vereniging uren dreigt af te nemen? Kortom als u als
bestuurlid of commmisielid vragen op verschillende gebieden heeft uw vereniging aangaande, dan
kan de KNZB u de helpende hand bieden. Voor elke regio heeft de KNZB namelijk accountmanagers
aangesteld die u kunnen helpen allerlei vragen te beantwoorden. Deze accountmanager is uw
contactpersoon binnen de KNZB. Voor de regio Noord is dat Robin Reverda, telefonisch bereikbaar
onder nummer 030-7513220 e-mail: robin.reverda@knzb.nl

