Synchroonzwemmen

Regiovergadering
Maandag 18 september 2017
G.A. de Ridderschool, ’t Spiek 2 (naast het zwembad) te Beilen.
Aanvang: 20.15 uur

1.

Opening

Beja opent de najaarsvergadering.
Alle verenigingen zijn vertegenwoordigd.

2.

Agenda

De toegezonden agenda wordt vastgesteld.

3.

Notulen

De Notulen van de afgelopen vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd.

4.

Ingekomen stukken/mededelingen

*De regiocommissie is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Secretariaat:
Weco:
Opleidingen:
Website/wedstrijdkalender:

Beja Veenstra
Henna Kuiken en Mirjam Spagnoletti
Jitske Seinstra
Albertine Vledder
Marianne Molenaar

*Een special welkom voor Ina vd Berg. Zij is bij de vergadering aanwezig om afscheid te nemen. Ekke
bedankt haar namens alle verenigingen voor alles wat ze voor het synchroonzwemmen heeft gedaan in
de afgelopen jaren.

*Bijscholing voor officials. Op 30 september en op 7 oktober a.s. zijn er bijscholingscursussen voor de
nieuwe figuren. De aanmelding voor deze dagen zijn opnieuw opgesteld.
*Er is na het versturen van de rouwkaart een bedanktkaart van de familie Wolthuis ontvangen.
*Er is een brief binnen gekomen van de KNZB om mee te denken over de toekomst van het
synchroonzwemmen. De KNZB nodigt de verenigingen uit op dinsdag 17 oktober in sportstad
Heerenveen 19.00-21.00. Bij voldoende deelname gaat het door. Het verzoek is dan ook dat zo veel
mogelijk mensen zich hier voor aanmelden!
Graag met cc naar de regiocommissie.
*er komt een algemeen emailadres voor de regiocommissie, dit is inmiddels bekend:
synchroonzwemmen@knzbnoord.nl.

5.

Reacties op brief HZ&PC

a)
Het diplomazwemmen:
We gaan het diplomazwemmen anders invullen. Per sessie wordt er afgezwommen voor een heel
diploma (geen certificaten meer).
2x per jaar een sessie basis / zeilboot diploma.
2x per jaar een sessie balletbeen/spagaat/barracuda diploma
Geen inhaalsessies (het staat verenigingen vrij om zelf ook nog diplomazwemmen te organiseren)
Per sessie mag er voor 1 diploma gezwommen worden
Als een deelneemster zakt/ worden er geen certificaten afgegeven, maar is het kind gezakt.
De organisatie van het diplomazwemmen komt bij de organiserende vereniging te liggen.
Inschrijvingen naar de organiserende vereniging en naar WeCo
Er komt een draaiboek, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren
Diploma’s worden door de vereniging van de deelneemster geschreven en aangeleverd. Kunnen gekocht
worden bij de Weco
Bovenstaande gaat in per seizoen 2018/2019
Vraag Yme: is er een overgangsregeling?
Nee, die is er (nog) niet. Kan misschien per verenging. Die blijven immers vrij om zelf diplomasessies te
organiseren. Hier zal de regiocommissie op terugkomen.
b)
Miniregio:
Zien we van af:
Er kan door deze zwemmers al mee gezwommen worden in de competitie (3x per seizoen wedstrijden
regio Noord/Oost)
Geeft extra druk op het toch al volle synchroonzwemprogramma
Er wordt nog weer gekeken of we met juryleden bevoegdheid 10 in de wedstrijden kunnen draaien
c)
Uitvoeringen aanloop A en B categorie:
Zien we van af:
Competitie is daarvoor te klein. Geeft geen toegevoegde waarde aan de medaille, als je maar alleen
bent in je categorie.

d)
Masters:
Is op de vergadering in mei al besloten dat dit prima is.
Er is al een wijziging in het reglement gemaakt, waarin dit is opgenomen (conform KNZB reglement)
art.13 masters
e)
Meenemen techniekpunten bij uitvoeringen wedstrijd:
Over dit punt bestaat verschil van inzicht tussen de verenigingen. Een discussie volgt:
- In principe wordt de techniek al beoordeelt tijdens een uitvoering (onderdeel van de jurering)
- Zien we de uitvoering als een losse wedstrijd/ of onderdeel van de competitie???
- Nadeel van meenemen techniek cijfers, is de grote nadruk op techniek.
- Voordeel is het grotere belang van techniek.
- Techniek kan ook getoetst worden in Interregio wedstrijden.
- Kan het niveau van de techniek in de regio in zijn geheel verhogen.
- Meer concurrentie
Uiteindelijk wordt er gestemd en zijn 2 verenigingen voor en 3 tegen. Gaat niet door.
f)
Regioteam/trainingen:
Hier ziet elke vereniging wel het nut/ belang van in. Nu kijken hoe we dit verder gaan invullen.
Voorstel is om dit mee te nemen in de vergadering van 17 oktober a.s. Ideeën zijn welkom!

6.

Financiële mededelingen:

Geen nieuws

7.

Wedstrijdrooster

*Deze is inmiddels aangepast verstuurd door Mirjam.
*Drachten vraagt de muziek voor het Gala digital te versturen. Het e-mailadres hiervoor volgt nog.
*Beja vraagt de clubs of het een idee is om het diplomazwemmen van de zaterdag naar de zondag te
verschuiven, dit omdat het bad dan eerder kan worden gehuurd, en we eerder klaar zijn. Dit onderwerp
zal in de meivergadering worden meegenomen.

8.

Samenwerking regio oost

Net als vorig jaar/seizoen zijn ze druk bezig met de digitalisering. Welk programma is het handigst?
Laptops of “kastjes”? Beste oplossing voor deze vragen wordt nog gezocht.

9.

InterRegioverslag

Beja verstuurt nog het verslag waar alle wedstrijden zijn/juryleden toevoegen, bullitin komt nog:

9a

Reglement (punt wordt toegevoegd aan de agenda)

Aandachtspunten reglement:
*Pag. 3: Deelnemende verenigingen zorgen voor juryleden. Dit blijft een probleem.
Indienen blijft echter ook uiterlijk 14 dagen voor de wedstrijd. Bij onvoldoende jury>geen wedstrijd.
Alle juryleden komen te staan op de website.
Een idee is bijvoorbeeld, dat andere verenigingen juryleden (betaald) kunnen inhuren.
Reiskostenvergoeding?
De regiocommissie gaat hier over nadenken.
*Cat. 2 Pag. 6: Figuren zijn veranderd
*Algemeen: Zorg als vereniging dat je het nieuwe reglement volgt!

10.

Cursussen/clinics/opleidingen

*Eerst bij Albertine aanmelden dan komt er een cursus. Vóór 15 oktober a.s. aangeven welke cursussen
gewenst zijn.
*Albertine biedt aan om de nieuwe figuren bij de verenigingen te komen uitleggen indien het niet lukt
om bij de bijeenkomsten van 30 sept en/of 7 oktober te zijn.
50% van de kosten van deze bijeenkomsten kunnen via de regio worden gedeclareerd.

11.

Rondvraag

Mag gefilmd worden bij de bijeenkomsten voor de nieuwe figuren?
Waarschijnlijk krijgen de verenigingen de filmpjes. Advies: neem een usb-stick mee
Afspraak: stukken minimaal 1 maand voor de vergadering indienen!

Beja sluit rond 22.00 de vergadering

