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Tijdens de afgelopen regioraad is de heer Gerard Bos uit Emmen gekozen als lid van het
regiobestuur Noord met de portefeuille opleidingen. Gerard zal ook zitting nemen in de
nieuw te vormen opleidingscommissie, samen met Jacqueline Koster, die namens de
voormalige kring Groningen ook al zitting had in deze commissie. Met de benoeming van
Gerard en het opnieuw opzetten van de opleidingscommissie hoopt het bestuur voortvarend
diverse kaderopleidingen in onze regio van de grond te krijgen.
Pieter Tienstra heeft aangegeven het voorzitterschap van de regionale zwemcommissie op
zich te willen nemen. Daarmee is de vacature van voorzitter opgevuld. Aan de regionale
zwemcommissie is verder Patricia Donker uit Dokkum toegevoegd. Pieter zal tijdens de
regioraad van 22 oktober formeel worden voorgedragen als bestuurslid van het regiobestuur
met de portefeuille wedstrijdzwemmen.
Zolang er nog drie officialcommissies in onze regio actief zijn zal de bestuurszetel van de
officialcommissie beurtelings worden ingenomen door een lid van de drie commissies. In dat
kader heeft Jan Slagter (Groningen) zijn bestuursfunctie neergelegd en is Eef Postma
(Friesland) toegetreden als lid van het regiobestuur met de portefeuille officialzaken. Eef zal
ook tijdens de regioraad van 22 oktober formeel toetreden tot het bestuur van de regio.
Hans Winkels, tenslotte, heeft per direct zijn functie als penningmeester om persoonlijke
redenen neergelegd. Het penningmeesterschap zal voorlopig worden waargenomen door
één van de overige bestuursleden. Declaraties en post kunnen, zoals gebruikelijk, nog steeds
worden verzonden naar de administratie van de regio: administratie@knzbnoord.nl
Wij willen verenigingen vragen om kandidaten voor deze belangrijke post aan te dragen.
Informatie over de functie kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de regio, telefoon 0513610095 of 06-46560682.
Regioraad: 22 oktober 2014
Op 22 oktober zal de najaars-regioraad in Haren worden gehouden. Op deze regioraad zal in
ieder geval de begroting voor het jaar 2015 worden vastgesteld. Verenigingen krijgen in de
week van 29 september de definitieve agenda met de stukken toegestuurd.

Vrijwilligersprijs 2013
Het regiobestuur heeft onlangs het onderscheidingsbeleid vastgesteld. Hierin opgenomen is
een vrijwilligersprijs. De prijs is bedoeld voor een (veelbelovende) vrijwilliger, welke een
voorbeeld voor andere vrijwilligers is of is geweest. Wij willen verenigingen oproepen om
iemand te nomineren voor deze prijs. Nominaties, met een motivatie, kunnen worden
opgestuurd naar de secretaris van het bestuur: secretaris@knzbnoord.nl. Nominaties
kunnen worden ingediend tot uiterlijk 30 september 2014. De prijs zal worden uitgereikt op
de regioraad van 22 oktober.
Expertisecentrum para-zwemmen in Heerenveen
In samenwerking met HZ&PC-Heerenveen gaat de regio gedurende één jaar een pilot
ondersteunen waarbij in Heerenveen een expertisecentrum parazwemmen wordt opgezet.
Doel van het expertisecentrum is om het parazwemmen in onze regio in de breedte te
vergroten. In Heerenveen zullen gedurende het seizoen 2013-2014 voor zwemmers met een
lichamelijke beperking uit onze regio één keer in de twee weken een training worden
aangeboden waarbij ook trainers van deze zwemmers kennis kunnen opdoen. Informatie
over het expertisecentrum is te verkrijgen via parazwemmen.hzpc@gmail.com
Houdt uw ledenbestand op orde!
Het blijkt nog steeds dat verenigingen hun ledenbestanden niet altijd goed op orde hebben.
Dit betreft dan vooral de leden welke als official fungeren. Vaak worden deze personen niet
opgevoerd in het ledenbestand (Sportlink). Officials die geen lid zijn van een vereniging
kunnen formeel gesproken niet fungeren als official en zijn bovendien niet verzekerd.
Verenigingen lopen hierdoor een zeker risico. Nu bij waterpolo komend seizoen gewerkt
wordt met sportlink-competitie is het zeker van belang dat alle officials (dus ook de Wfunctionarissen) zijn opgevoerd als lid in sportlink. Bij het invullen van het digitale
wedstrijdformulier kan u, indien officials niet zijn opgevoerd als lid, het risico lopen dat de
wedstrijd niet kan worden gespeeld.
Schoolzwemkampioenschappen
Het nieuwe schoolzwemkampioenschapseizoen is begonnen. Samen met verenigingen wil de
KNZB er weer een mooi seizoen van maken. Dit jaar is de KNZB op zoek naar nieuwe lokale
en provinciale kampioenen om aan het einde van het jaar een Nationaal
Schoolzwemkampioen 2014 – 2015 te hebben. De KNZB roept verenigingen op om data op
te geven voor een lokaal kampioenschap. Meld uw kampioenschap aan bij
schoolkampioenschappen@knzb.nl ! Regio Noord van de KNZB wil graag dat ook in onze drie
provincies schoolzwemkampioenschappen worden georganiseerd en wil dit dan ook
stimuleren. Indien u een kampioenschap bij de KNZB aanmeldt, mail dan ook de aanmelding
naar regio Noord (secretaris@knzbnoord.nl). Wij nemen dan vervolgens contact met u op.

