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Regioraad: 13 april 2016
De jaarlijkse regioraad zal worden gehouden op woensdag 13 april in Haren, Groningen. Agenda en
stukken worden verzonden rond 15 maart naar de secretariaten van de verenigingen,

Wie wordt de vrijwilliger van het jaar 2015?
Regio Noord waardeert zijn vrijwilligers in hoge mate. Daarom kent het regiobestuur elk jaar aan een
vrijwilliger in onze regio de “vrijwilligersprijs” aan. De prijs is bestemd voor die vrijwilliger die een
voorbeeld is voor alle andere vrijwilligers die de zwemsport in de breedste zin van het woord mede
mogelijk heeft gemaakt.
Verenigingen kunnen een voordracht doen. Gemotiveerde aanmeldingen van vrijwilligers kunnen tot
20 maart 2016 worden gestuurd naar het secretariaat van regio Noord: secretaris@knzbnoord.nl

Veiligheid in het zwembad tijdens wedstrijden en trainingen
Het is een open deur, maar toch. Verenigingen zijn alleen, of samen met de exploitant
verantwoordelijk voor de veiligheid van zwemmers tijdens wedstrijden en trainingen. Hoe heeft u de
ontruiming van het zwembad geregeld, zijn de trainers op de hoogte van de procedure, en heeft u
voldoende EHBO-ers rondom het bad staan? Allemaal vragen om nog eens goed te kijken of u alles
voor uw leden, bezoekers van zwemwedstrijden en trainers goed heeft geregeld. Ga om tafel met uw
exploitant en spreek procedures door en communiceer dat met uw kaderleden. Meer informatie over
veiligheid in en rondom het zwembad:
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/accommodatiezaken/toezicht
plan_voor_verenigingen/

Voorzittersoverleg (de regio komt naar je toe!)
Tijdens de laatste regioraad is toegezegd dat de regio een aantal bijeenkomsten zou organiseren om
in een informele sfeer met verenigingen te praten over de zwemsport in de breedste zin van het
woord. Er zijn in het najaar inmiddels twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij in totaal ongeveer
12 verenigingen aanwezig waren. Nog niet veel, maar de aanwezige verenigingen hebben de
bijeenkomsten al zeer nuttig ervaren. De bedoeling is, dat in het komende najaar opnieuw een aantal

bijeenkomsten zullen worden georganiseerd. Daarbij zal nog meer als bij de vorige bijeenkomst
verenigingen de kans worden gegeven om wensen te uiten die in het jaar daarna door de regio zullen
worden opgepakt.

Processen-verbaal (voorbladen) zwemwedstrijden via Splash- Meet invoeren
De regionale officialcommissie wil graag dat verenigingen het zogenaamde voorblad van wedstrijden
(het proces-verbaal) gaan generen via Splash-Meet. Het is een eerste stap naar de volledig
automatisering van zwemwedstrijden. Het voordeel van de invoering van voorbladen via Splash-Meet
is, dat de regionale officialcommissie wordt ontlast van allerlei controle’s na de wedstrijd. Dat levert
een aanmerkelijk tijdsbesparing op.
Voor verenigingen levert het overigens ook een behoorlijk tijdsbesparing op. Voorwaarde is evenwel
dat de alle officials zijn geregistreerd als lid van een vereniging, en dat zij dus moeten zijn opgevoerd
in Sportlink. Daarom nogmaals: breng uw ledenbestand in Sportlink op orde!
Meer informatie over deze nieuwe werkwijze treft u aan op onze website (www.knzbnoord.nl)

Subsidieregeling schoolzwemkampioenschappen
De regio wil het zwemmen in breedste zin van het woord bevorderen. Schoolzwemkampioenschappen
zijn een uitstekend middel om niet-zwemmers kennis te laten maken met de zwemsport. De regio kent
een subsidieregeling die deze activiteit financieel ondersteund. Bent u van plan een kampioenschap te
organiseren, neem dan contact op met de regio (administratie@knzbnoord.nl).

Vacatures
Het regiobestuur is op zoek naar twee bestuurders in die het regiobestuur willen versterken. Het gaat
om een secretaris van het bestuur en een lid van het bestuur, belast met onder andere sporttechnische
opleidingen en communicatie.
Inlichtingen, functieomschrijving en profiel kunnen worden gekregen bij de voorzitter van regio Noord,
Yme Waterlander, telefoon 0513 610095 of per mail: voorzitter@knzbnoord.nl

Themabijeenkomsten
De regio zal de komende tijd in samenwerking met de KNZB een aantal themabijeenkomsten
organiseren voor besturen van verenigingen. Aankondiging daarvan zal tijdig plaatsvinden op de site
van de regio of via nieuwsbrieven.

