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Op zaterdag 4 april 2015 zal de voorjaars-regioraad worden gehouden. Tijdens deze
vergadering zullen de jaarstukken worden besproken en zullen de vrijwilligersprijs, de prijs
voor de sporter met de meest aansprekende prestatie en de prijs bestemd voor een vereniging
of instantie die blijk heeft gegeven van opmerkelijke prestaties en/of initiatieven bekend
worden gemaakt en worden uitgereikt.

De regioraad wordt deze keer in Sportstad Heerenveen te Heerenveen gehouden. Aansluitend
kunnen de bestuurders twee wedstrijden van de ManMeerCup bezoeken. De definitieve
uitnodiging en de stukken behorende bij de vergadering zullen rond 15 maart worden
verzonden naar de verenigingssecretariaten.
Vrijwilligersprijs 2014
Onze sport wordt mogelijk gemaakt door heel veel vrijwilligers. Het regiobestuur wil alle
vrijwilligers bedanken voor hun inzet en heeft vorig jaar voor het eerst een prijs uitgereikt aan
een (veelbelovende) vrijwillige, welke een voorbeeld voor andere vrijwilligers is of is geweest.
Wij willen verenigingen oproepen om een 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 25 maart 2015.
2014. De prijs zal worden uitgereikt op de regioraad van 4 april 2015.
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.
Subsidieregeling tegemoetkoming cursuskosten
Regio Noord wil het sporttechnisch kader vergroten en verbeteren. Vaak zijn de cursuskosten
een drempel om een cursus of applicatie te volgen. Regio Noord wil cursisten of verenigingen
voor een deel financieel tegemoet komen en heeft daarvoor de regeling tegemoetkoming
cursuskosten vastgesteld. Cursisten die in aanmerking willen komen voor een
tegemoetkoming van cursusgelden kunnen daarvoor een aanvraag indienen. De regeling is
gepubliceerd op de site van regio Noord onder [regio]. Daar treft u ook het declaratieformulier
aan.
Verenigingen die een cursus 2 willen organiseren kunnen ook een aanvraag voor een subsidie
indien bij de regio.
Vragen over cursussen en applicaties kunt u altijd stellen aan het bestuurslid met de
portefeuille opleidingen. Hij is per mail te bereiken via bgerard@xz4all.nl
Schoolzwemkampioenschappen

Hoewel het nieuwe seizoen nog moet beginnen is ook dit jaar de KNZB op zoek naar organi
atoren van nieuwe lokale en provinciale schoolzwemkampioenschappen. Voor de scholen
kan deelname uiteindelijk plaatsing voor het Nationaal Zwemkampioenschap betekenen.
Voor het volgend seizoen roept de KNZB verenigingen op om datums op te geven voor een
lokaal kampioenschap. Meldt uw kampioenschap aan bij schoolkampioenschappen@knzb.nl.
Regio Noord van de KNZB wil graag dat ook in onze drie provincies ook
schoolzwemkampioenschappen worden georganiseerd en wil dat dan ook (financieel)
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.

Help, ons zwembad gaat misschien dicht!
Staat “uw” zwembad op de nominatie te worden gesloten, of zijn daar plannen voor, zonder
dat daar een vervangend bad tegenover staat? De KNZB kan u helpen om in gesprek te
komen met de exploitant om gezamenlijk mogelijkheden te bespreken over toekomstige
exploitatie, open houden van het zwembad enzovoort. U kunt daarvoor contact opnemen
met de accountmanager van regio Noord, Robin Reverda (robin.reverda@knzb.nl)

