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M. Visser secretaris ai
administratie@knzbnoord.nl
0645091837

Verslag bijeenkomst WCN met de verenigingen maandag 28-05-2018 te
Haren
Aanwezig;
Vereningingen: Esta, FZC54, Dragor, Orca, Aqua’68, GZVW, Neptunia 24 Trivia, ZPC Hoogeveen,
SGHA, de Plons, Middelse- de Skelp, PWC, Walvisch, de Inktvis, de Reest.
WCN: Freek Wijning (voorzitter/competitieleider Heren en Dames), Coen Bakker (competitieleider
Aspiranten), Saskia Dijkhuis (competitie leider Pupillen), Rene vd Velde (scheidsrechterzaken)en
Harry Feiken (scheidsrechterzaken). Hermen Bekkers , Oscar Bathoorn (nieuwe voorzitter)
RWPS/RTC: Sander Bathoorn
Waterpolo Fryslan: Hylke Bakker
Notulen: Marja Visser administratie Regio Noord
1 Opening vergadering & mededelingen & agenda
Freek Wijning opent om 20:05 de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Freek deelt
mede dat na deze vergadering het voorzitterschap wordt overgenomen door Oscar Bathoorn (was
betrokken bij de Granaet uit Dokkum en in het dagelijks leven financieel adviseur bij de Rabobank).
Freek blijft wel competitie leider voor de Heren en Dames.
Mededelingen/ingkomen stukken
Nico Borst (competitieleider Bond) gaat met pensioen zijn taken worden overgenomen door Ilse
Sindorf. Zie voor contact gegevens site KNZB Regio Noord.
Vraag Marga van Dijk Inktvis inschrijfgeld competitie 2018/2019 wordt schriftelijk beantwoord.
Verzoek aan alle verenigingen: in Sportlink graag de juiste contact persoon vermelden aangaande
waterpolo zaken/graag naam en email adres contact persoon vermelden op aanwezigheid formulier.
Vraag betreft AGV-wet publiceren beeld materiaal:
Hierbij het antwoord op een vraag over de inwerkingtreding van de AVG en het nemen
en publiceren van foto’s tijdens waterpolo wedstrijden:
Het KNZB handboek Sport & Privacy heeft een gedeelte over het gebruiken van
beeldmateriaal.
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Hierin staat:
Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal moet de sportorganisatie toestemming
verkrijgen van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen, óf een gerechtvaardigd belang hebben.
Denk bij een gerechtvaardigd belang bijvoorbeeld aan persvrijheid, direct marketing, promotie
van de organisatie of beveiliging. Ook wedstrijdverslaggeving zal vaak onder het gerechtvaardigd
belang vallen. Een sportorganisatie mag dus in principe foto’s en beelden van wedstrijden
publiceren of uitzenden, ook als daarbij bijvoorbeeld toeschouwers herkenbaar in beeld komen.
Zorg ervoor dat personen (als dat redelijkerwijs mogelijk is) vooraf worden geïnformeerd over
eventuele beeldopnamen. Dat kan bijvoorbeeld in wedstrijdreglementen, ticketvoorwaarden of
met behulp van een bordje bij de ingang van een evenement locatie.

Dus in die hoedanigheid zou het mogen.
Wel is aangegeven dat bij het publiceren van foto’s altijd gekeken dient te worden of
betreffende foto de persoon niet schaadt. Bijvoorbeeld bij het waterpolo dat het badpak
bepaalde lichaamsdelen niet meer bedekt door een duel.
Een ander aandachtspunt is dat iemand die toestemming geeft voor het maken van een
foto, daarmee niet per definitie toestemming geeft voor de publicatie ervan. Een
herkenbaar in beeld gebrachte persoon heeft in sommige gevallen het recht om zich te
verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden. In de regel zal je gehoor moeten
geven aan een dergelijk verzoek.

Agenda
Geen extra agenda punten.
2.Verslag vorige vergadering
Geen verslag. Verslag volgt.
3. Competitie 2017-2018 en uitreiking prijzen kampioenen
In seizoen 2017-2018 is getracht via een totaal andere opzet te gaan spelen. Dit is echter niet goed
uit de verf gekomen en dat werd gaande weg de competitie ook merkbaar gezien de vele
afzeggingen. Het heeft er wel in geresulteerd dat er een taakgroep in het leven is geroepen met
daarin deelnemers uit verschillende verenigingen onder leiding van Hermen Bekkers. Zij hebben de
opzet gemaakt, via mails zijn de verenigingen hiervan op de hoogte gebracht, voor de competitie
2018-2019.
Bij de KNZB is recent nog weer de huidige bonds-competitie opzet aanhangig gemaakt met een 3e
klasse en de reserve klasse. Een enkele keer komt de competitie opzet van de reserve klasse weer
opborrelen die in Noord Nederland meer werd gewaardeerd dan de huidige opzet. Voorlopig echter
blijft de huidige indeling.
Kampioenen 2017/2018 uitreiking prijzen aan:
Dames: 1e klasse A Neptunia D1, 2e klasse A Trivia D1, Reserve klasse A Azuro D1
Heren: 1e klasse Middelsé- de Skelp (promoveert niet), reserve 1e klasse Azuro H1, 2e klasse A Orca
H2, 2e klasse B de Reest h2, 2e klasse C Walvisch H2 (promoveert niet), 3e klasse Neptunia H3,
Aspiranten: Orca BG1, de Reest BG1, Trivia-de Inktvis CG1, de Reest DG1,
Pupillen: Dragor DG1, FZC54 DG1, De Reest DG, Bolsward DG1, HZP/Avena EG1, ORCA EG1, de Reest
FG1
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Degradatie: Middelsé- de Skelp en Esta D1 bij de Dames en bij de Heren Aqua’68 en Trivia H2
Beker: Heren Walvisch kampioen. De overige wedstrijden (Heren en Dames) worden na de
zomervakantie gespeeld.
4 Competitie 2018-2019
Dilly Japenga , namens de taak groep competitie opzet 2018-2019.
Omdat ervan uit de verenigingen veel kritiek was op de opzet van de competitie 2017/2018 is er een
taakgroep in het leven geroepen met daarin vertegenwoordigers van verschillen de clubs uit de regio
en Hermen Bekkers namens de WCN. Zij zijn een aantal keren bijeen geweest in Donkerbroek. De
kritiek is geïnventariseerd en er zijn uitgangspunten geformuleerd voor de nieuwe competitie opzet.
Uitgangspunt zoveel mogelijk mensen waterpolo spelen op hun eigen niveau. De competitie indeling
2016/2017 is als basis gebruikt. De clubs zijn via de mail gevraagd om reacties op de nieuwe opzet. Er
is indien mogelijk rekening gehouden met de wensen van de clubs en de WCN. Dit heeft geresulteerd
in de huidige opzet. Wij gaan er nu vanuit dat deze opzet breed gedragen wordt door de
verenigingen.
Aanstelling van scheidsrechters laat de taakgroep aan de scheidsrechters commissie over. (zie
bijgevoegde competitie opzet 2018-2019)
Hylke Bakker, Waterpolo Fryslân opzet beker competitie 2018-2019.
De ManMeer wordt niet meer georganiseerd door waterpolo Fryslân en zij willen daarvoor in de
plaats graag de beker organiseren voor het seizoen 2018-2019. Uitganspunten voor deze beker
competitie zijn:
Twee wedstrijden voor aanvang van de competitie. Daarna afvalrondes. Alle teams doen mee, er zijn
7 weekenden voor de ManMeer wedstrijden vrij zodat er geen datums in de vakantie gebruikt
hoeven te worden. Er kan eventueel met datums geschoven worden (trainingsavond). Er worden 9
finales gespeeld, kampioenen per Provincie.

5. Scheidsrechterszaken
Ondanks dat er ieder seizoen nieuwe scheidsrechters worden opgeleid waren er ook dit seizoen
weer minder scheidsrechters beschikbaar. Seizoen 2017/2018 leverde 10 nieuwe scheidsrechters
op.
Gemiddeld fluit een SR 16 wedstrijden
Er is binnen de SR-commissie een vacature voor planner/begeleider sr
Oud SRS die weer willen gaan fluiten hoeven de gehele cursus niet te volgen maar moeten wel
examen doen. Dit geldt voor SRS die meer dan een jaar niet gefloten hebben. Tijdsduur 1
dagdeel/avond plus examen. Datum komt op de site.
6. Jeugdwaterpolo
Sander Bathoorn, coördinator jeugdwaterpolo.
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Heeft een goot aantal clubs bezocht om te onderzoeken wat er leeft en waar behoefte aan is bij de
clubs. Op deze manier is er ook meer bekendheid gegeven aan de RWPS trainingen. Dit heeft
geresulteerd in meer deelname aan de trainingen. Uit de enquête over het jeugd waterpolo is
gebleken dat bijna geen enkele club in alle jeugdcompetities mee doet/mee gaat doen. Van belang is
dus samenwerking, uitwisselen van ideeën en leden aanwas.

Er werden afgelopen seizoen RWPS trainingen aangeboden in Emmen, Leeuwarden,
Heerenveen en Groningen. RWPS zal het komend seizoen op drie locaties te vinden zijn. De
RWPS Fryslân in Heerenveen, de RWPS Groningen in de gelijknamige stad en de RWPS
Drenthe in Meppel. Bij de Regionale Waterpoloschool wordt verenigingsonafhankelijk
training geven van gekwalificeerde trainers op basis van de KNZB leerlijn. De training is in
seizoen 2018-2019 bedoeld voor alle spelers die in 2004 of later zijn geboren, ongeacht
niveau, voorkennis of ervaring. De RWPS trainers geven gedifferentieerd les, zodat iedereen
op z'n eigen niveau training krijgt. Doel van de Regio Waterpoloscholen is om spelers van
alle verenigingen extra training aan te bieden. Daarnaast is het de bedoeling dat trainers
daar van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren, zodat we in het Noorden steeds
meer in dezelfde lijn training geven en spelers opleiden. Ouders/begeleiders zijn ook van
harte welkom. Waren de trainingen voorheen gratis vanaf seizoen 2018-2019 zal een
bijdrage van €50.00 per deelnemers per seizoen gevraagd worden.
Vanuit de KNZB is Regio Noord gevraagd om mee te gaan doen in de Eredivisie met jeugd teams.
Deze teams mogen worden samengesteld uit spelers van de verschillende clubs uit Regio Noord.
Doel: spelen op niveau, ook al verlies je misschien dik, om te leren op een hoger niveau te spelen.
7. W.v.t.t.k
E-mail adressen van de commissie leden staan op de site. De samenstelling van de WCN is als volgt:
voorzitter
Oscar Bathoorn
wp.voorzitter@knzbnoord.nl

secretaris/fz
Marja Visser
administratie@knzbnoord.nl

competieleider volwassene
Freek Wijning
competieleider@knzbnoord.nl

competitieleider aspiranten
Coen Bakker
competitieleider.aspiranten@knzbnoord.n
l

scheidsrechterzaken
competitieleider pupillen

René vd Velde

Saskia Dijkhuis

scheidsrechterzaken@knzbnoord.nl

competitieleider.pupillen@knzbnoord.nl

(her)aansteller
opleidingen

controlle aanweigheid sr

De KNZB heeft een nieuw slecht weer protocol. Zij bepalen het al dan niet doorgaan van de
wedstrijden van de Bondscompetitie, de Regio’s bepaald dit voor de Regio competitie.
8. Rondvraag
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Orca: Wie is penningmeester van de WCN? De WCN heeft geen penningmeester, de voorzitter is
verantwoordelijk voor het budget en stelt de begroting samen in overleg met de penningmeester van
het Regio Bestuur Sven Spijkerman.
Hoogeveen: Een geschorste speler kan nog steeds meespelen. Aanpassing Sportlink?
Walvisch: Hoe staat het met de contributie structuur van de KNZB? Met name de volledige
contributie afdracht voor spelers die bv vanaf september lid worden van de vereniging of al
halverwege het jaar stoppen is met name voor een studenten vereniging een hoge kosten post. Er
zal navraag worden gedaan bij de KNZB. Antwoord men is daar nog steeds mee bezig, op de ALV van
de KNZB 2019 wordt er een voorstel gepresenteerd.
9. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit 21:30 de vergadering en draagt over aan Oscar Bathoorn. Deze bedankt Freek en
nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.
Volgende vergadering maandag 10 september 20:00 te Haren.

Notulen vergadering WCN en verenigingen dd 28-05-2018 te Haren

