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Jaarverslag Regio West 2019
Voorwoord
Jaarlijks leggen wij (financieel) verantwoording af over het gevoerde regionale beleid en de
uitvoering van taken aan onze leden, die vertegenwoordigd worden door de bestuurders van hun
vereniging.
De Regio’s zijn onderdeel van de KNZB en binnen hun eigen regiogrenzen belast met de uitvoering
van het beleid van de KNZB. Hiertoe behoren uitvoerende taken als het organiseren van
regiowedstrijden en –kampioenschappen, opleiden van officials als ook proactief en in opdracht van
het Bondsbureau invulling geven aan de strategische doelstellingen van de KNZB.
Het jaarverslag 2019 van de KNZB Regio West bestaat achtereenvolgens uit een algemeen
jaarverslag van het regiobestuur, jaarverslagen van de commissies, een verslag over elementair
zwemmen en een bijlage met het jaarplan.
Op het moment van publicatie van dit jaarverslag ligt het financiële deel nog voor akkoord bij de
accountant. Het financieel jaarverslag wordt daarom separaat gepubliceerd.
Regiobestuur KNZB Regio West
maart 2020
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Bestuur
Samenstelling regiobestuur op 31 december 2019
Voorzitter
Anton Bervoets
Secretaris
Linda Goderie
Penningmeester
Peter van der Loo
Lid wedstrijdzwemmen Sjoerd Visser
Lid waterpolo
Emil van Leeuwen
Lid synchroonzwemmen Shirley Zwaan
Lid schoonspringen
Hans van Leeuwen
In 2019 zijn afgetreden uit het regiobestuur:
Paul Chaudron (per 27-03-2019)
Wendy Nobel (per 27-03-2019)
Henri Wint (per 18-09-2019)
In 2019 zijn toegetreden tot het regiobestuur:
Sjoerd Visser (per 01-08-2019)
Hans van Leeuwen (per 12-12-2019)
Het dagelijks bestuur is teruggegaan van 4 naar 3 personen. Linda Goderie heeft de functie
secretaris overgenomen en de werkzaamheden uit haar vorige functie (communicatie & PR) daarin
geïntegreerd. Ook heeft zij de portefeuille elementair zwemmen opgepakt.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. In 2019 is het
dagelijks bestuur 6 keer bij elkaar gekomen. Ook het voltallige regiobestuur vergaderde 6 keer.
Aftreedrooster
2020

DB-leden

Commissarissen

Penningmeester

Synchroonzwemmen

2021

-

Waterpolo

2022

Voorzitter

Schoonspringen

2023

Secretaris

Wedstrijdzwemmen

2024

Penningmeester

Synchroonzwemmen

Algemeen
2019 was een jaar van verandering en vernieuwing.
Na het aantreden van Aschwin Lankwarden als algemeen directeur van de KNZB ontstond er
een positieve ontwikkeling in de relatie en samenwerking tussen het bondsbureau en de regio’s.
De nieuwe algemeen directeur zoekt proactief contact met de regio’s, vraagt onze input en was
zelfs samen met de voorzitter van de KNZB aanwezig op onze Regioraad in 2019. Het bondsbureau
organiseerde diverse bijeenkomsten over belangrijke thema’s, zoals het strategisch plan en het
relatie- en bestuursmodel, waarin verenigingen en de regio’s gevraagd werden te participeren.
Het regiobestuur heeft hier natuurlijk gehoor aan gegeven.
Een moeizaam traject was de implementatie van het nieuwe boekhoudprogramma AFAS. Hierdoor
ontstond een flinke achterstand in het verwerken van facturen en declaraties. En schoof de
mogelijkheid om digitaal te accorderen, wat veel tijd zou besparen, naar achteren.
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Financieel gezien staat Regio West er nog steeds goed voor. We hebben het eigen vermogen verder
afgebouwd, zoals afgesproken. En zijn met verenigingen in gesprek gegaan over financiële keuzes
voor 2020 en verder in verband met het bereiken van de continuïteitsreserve van € 50.000 in 2020.
Op de KNZB ALV in 2019 was slechts een handvol verenigingen uit Regio West aanwezig. De ALV is
hét jaarlijkse moment om je stem te laten horen. Het dagelijks bestuur van Regio West is ook
aanwezig, maar heeft formeel gezien geen stem. Verenigingen wel. Laat die niet verloren gaan.
Zaken waarover gestemd moet worden, kunnen impact hebben op je vereniging. In 2020 is de
KNZB ALV op zaterdag 18 april.
In de regio-organisatie legden diverse mensen in het bestuur, commissies, werk- en taakgroepen
hun functies neer. Natuurlijk is het altijd jammer als vrijwilligers stoppen met hun werkzaamheden
en er kennis en ervaring wegsluist. Aan de andere kant biedt het ook ruimte voor vernieuwing. Wij
zijn dankbaar voor wat de vertrokken mensen allemaal hebben gedaan en blij met de nieuwe
mensen in de regio-organisatie.
Voor het eerst in de geschiedenis hebben de minister van Sport (ministerie van VWS), de
gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) de handen ineen
geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven is het
Nationaal Sportakkoord gesloten. Veel gemeenten hebben inmiddels een lokaal/regionaal
sportakkoord en hebben de beschikking over een uitvoeringsbudget. Voor verenigingen biedt het
Sportakkoord mogelijkheden om sterker te worden. Wij hopen en stimuleren dan ook dat veel
verenigingen hier gebruik van maken.
Ook bijzonder in 2019 waren de demonstraties van beachwaterpolo, waterbasketbal en
synchroonzwemmen tijdens de Wereldhavendagen begin september in Rotterdam. Deze activiteiten
werden georganiseerd door 010 Sports in samenwerking met Regio West. Zowel de sporters van
ACZ, De Lansingh, Poseidon ’56, SRS, SVH en Z&PC als het publiek waren erg enthousiast.
Dankzij de inzet en flexibiliteit van de enthousiaste vrijwilligers in de regio-organisatie werden in
2019 weer veel wedstrijden en kampioenschappen georganiseerd. En werd ruimte gecreëerd om te
participeren in bijeenkomsten op bondsniveau, extra regiobijeenkomsten te organiseren, een nieuwe
strategiemethodiek aan te leren, social media te activeren, nieuwe relaties aan te gaan met
relevante stakeholders in onze regio, en meer.
Met dezelfde positieve energie zijn we 2020 ingegaan. We zullen ons blijven inzetten voor de
zwemsport, actief zoeken naar zaken die beter kunnen en onze samenwerking met het Bondsbureau
en de andere regio’s verder uitbouwen.
Jaarplan 2019-2020
In afwachting van de nieuwe KNZB-strategie had Regio West begin 2019 geen jaarplan gemaakt. In
april 2019 presenteerde de KNZB op de ALV haar aangescherpte strategie. Het Bondsbureau sprak
daarbij de wens uit dat de regio’s een regionale doorvertaling van deze strategie zouden maken. In
de nieuwe strategiemethodiek die de KNZB nu hanteert, de OGSM-methode.
Vlak na de zomervakantie was het jaarplan (bijlage I) van Regio West klaar. Het is 1 jaarplan voor
de gehele regio-organisatie. Geen losse jaarplannen per sector meer. Het jaarplan loopt tot het
einde van seizoen 2019-2020.
Regio West heeft één van de doelstellingen uit het KNZB-plan genomen als uitgangspunt: het
faciliteren van verenigingsleden in hun sportbehoefte. Deze hebben we uitgewerkt op basis van de
focus van de regio (breedtesport) en wat er allemaal nodig is om dit te faciliteren. Hierbij in
ogenschouw nemende dat de regio-organisatie draait op vrijwilligers.
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Het was een hele uitdaging om op een andere manier ons jaarplan vorm te geven. Sommigen
ervaarden het als een ‘verzakelijking’ van vrijwilligerswerk. Het leverde ook boeiende discussies op
waardoor we beter inzicht kregen in wat speelt en relevant is in de sectoren.
Het voordeel van de nieuwe strategiemethodiek is dat we elk kwartaal inzicht krijgen in waar we
staan ten opzichte van de doelen en we tijdig kunnen bijsturen indien nodig. In december heeft het
Regiobestuur de eerste kwartaalevaluatie gedaan. Het goede nieuws is dat we goed op weg zijn om
onze doelen te behalen. Aan het einde van het eerste en tweede kwartaal in 2020 volgen de
volgende kwartaalevaluaties. In de Q3 2020-nieuwsbrief komen we terug op de bereikte resultaten
uit het regio jaarplan.
Na de vaststelling van het KNZB-jaarplan 2020-2021 op de ALV op 18 april 2020 start Regio West
met doorvertaling naar een nieuw jaarplan voor de regio.
Regiobijeenkomsten
Wij hebben invulling gegeven aan het uitdrukkelijke verzoek van verenigingen op de Regioraad 2019
om met hen in gesprek te gaan over financiële keuzes voor 2020 en verder in verband met het
bereiken van de continuïteitsreserve van € 50.000 in 2020.
Op 19 juni en 19 september waren er regiobijeenkomsten in Zoetermeer en Dordrecht.
21 vertegenwoordigers van 10 verenigingen hebben input geleverd voor de begroting van 2020.
In het financiële jaarverslag meer over de gemaakte keuzes.
De verslagen van beide regiobijeenkomsten zijn per e-mail gedeeld met verenigingen en
gepubliceerd op de website.
Communicatie
De statistieken lieten zien dat de website vooral bezocht wordt voor informatie over wedstrijden/
livetiming. Social media is het beste communicatiekanaal voor nieuws. In Q2 2019 bleek uit de
statistieken dat – na een jaar extra impulsen - onze Facebook-pagina bijna 30% meer fans had
gekregen. Ook bleek dat de overgrote meerderheid (bijna 90%) van onze volgers 25 jaar en ouder
was. Een groot deel van onze doelgroep bereikten we dus niet via Facebook. We hebben daarom
sinds begin mei 2019 ook een Instagram-account. Het totale aantal volgers op onze social media is
in 2019 met 270% gegroeid.
We hebben gehoor gegeven aan het verzoek van verenigingen om hen via een nieuwsbrief op de
hoogte te houden van relevante zaken en ontwikkelingen. De eerste nieuwsbrief verscheen in juli en
de tweede in november.
Jubilerende verenigingen
In 2019 jubileerden 7 verenigingen de Regio West:
5 jaar
GoSports uit Rotterdam
10 jaar
Racing Club uit Den Haag
50 jaar
De Columbiaan uit Voorhout
50 jaar
De Stelle uit Stellendam
50 jaar
AZL uit Leidschendam
50 jaar
De Kempvis uit Spijkenisse
50 jaar
Vivax uit Oegstgeest
Vrijwilligers
De zwemsport draait voor een heel groot deel door een grote schare aan enthousiaste vrijwilligers.
Dankzij al deze vrijwilligers kunnen onze zwemmers, waterpoloërs, synchroonzwemmers en
schoonspringers meedoen aan wedstrijden en kunnen fans genieten van hun prestaties.
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Een speciaal dankwoord daarom voor alle vrijwilligers die het afgelopen jaar (weer) een actieve
bijdrage leverden aan de doorgang van zwemsportactiviteiten. Van mensen die actief zijn in de
regio-organisatie tot officials tot mensen die zich voor de vereniging inzetten.
Regiobureau
Wij zijn heel bij met de ondersteuning van Joyce Anker, medewerker van het Regiobureau. Joyce is
een onmisbare schakel tussen de verenigingen, het regiobestuur en het bondsbureau en
ondersteunt met veel inzet en betrokkenheid de regioactiviteiten.
De toekomst
De sportwereld is continu in beweging. Dat geldt ook voor sportbonden. Op Bondsniveau is men o.a.
bezig met de ontwikkeling van een nieuw contributiemodel, denkt men na over een nieuw
besturingsmodel en worden nieuwe manieren bedacht om (niet-gebonden) sporters te bereiken, te
binden en -het liefst- een leven lang te boeien. Kijkend naar het strategisch plan 2020-2021 van de
KNZB kunnen we concluderen dat het ambitieniveau van het bondsbestuur en bondsbureau hoog is.
Het regiobestuur wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de zwemwereld. Om
ervoor te zorgen dat deze ontwikkelingen aansluiten bij de wensen en behoeften van verenigingen
willen we graag dat verenigingen zich pro-actiever uitspreken. Naar elkaar en naar ons, zodat we
jullie goed kunnen vertegenwoordigen op bondsniveau. Wat hebben jullie nodig? Welke ideeën leven
er? Sluiten de plannen aan bij jullie behoeften?
We hoeven niet af te wachten tot zaken voor ons bedacht worden, we kunnen ook zelf met
suggesties komen. Laten we, regiobestuur en verenigingen, elkaar meer ‘voeden’ met ideeën, meer
gebruik maken van elkaars kennis en talenten en samen plannen uitwerken, die aansluiten bij de
behoeften van verenigingen en haar leden.
Het regiobestuur is er voor verenigingen. Wij vertegenwoordigen verenigingen op bondsniveau en
staan altijd open voor suggesties en aanbevelingen. Schroom niet om contact met de leden van het
regiobestuur op te nemen of ons bijvoorbeeld uit te nodigen voor een brainstorm bij de vereniging.
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Wedstrijdzwemmen
Samenstelling regiowedstrijdzwemcommissie (RWZC)
Voorzitter
Sjoerd Visser
Secretaris
Wies Simons
Kostenbeoordelaar
Paul Chaudron
Lid Minioren
Mary Berns
Lid Minioren en Regiocompetitie
Arjan Wijnmaalen
Lid Regiocompetitie
Eric Catsburg
Lid Regiokampioenschappen
Lieke Molenaar
Lid Masters
Nico van Dongen
Lid Officialzaken
Ronald van Gelder
In 2019 zijn afgetreden uit de RWZC:
Paul Chaudron (als voorzitter per 27-03-2019)
Erik van Uffelen (per 01-07-2019)
In 2019 zijn toegetreden tot de RWZC:
Lieke Molenaar (per 01-05-2019)
Sjoerd Visser (per 01-08-2019)
In 2019 heeft de RWZC 9 keer vergaderd.
Algemeen
We kijken terug op een mooi zwemjaar in 2019. De vrijwilligers van Regio West hebben een flinke
hoeveelheid wedstrijden georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Zo waren er wedstrijden
voor de snelste zwemmers, voor de breedtesport, voor masters en voor minioren.
Een aantal leden van de RWZC heeft in januari een KNZB vergadering voor regio’s bijgewoond, waar
de kalender voor seizoen 2019-2020 is besproken. Ook is er gediscussieerd over het vernieuwde
programma en beleid voor de komende jaren. Het meest opvallende was dat de circuits, die in
seizoen 2016-2017 zijn geïntroduceerd, uit de kalender zijn verdwenen. Met het oog op alle
wijzigingen heeft de RWZC in maart een extra vergadering ingelast om alle consequenties in onze
regio door te nemen en te verwerken in onze eigen kalender, programmering en bepalingen.
In april is er een vervolgvergadering bij de KNZB geweest over het nieuwe beleid.
Bij het overleg van de RWZC in mei was Jeroen Dellebeke (KNZB) aanwezig om het nieuwe beleid
nogmaals te bespreken. En in september was er wederom een overleg bij de KNZB waarbij het
voorgaande seizoen geëvalueerd is.
In juni is de bijeenkomst voor verenigingen gehouden. Vanwege het grote aantal wijzigingen in het
programma-aanbod voor seizoen 2019/2020, schoof Andre Cats in zijn rol als technisch directeur
van de KNZB aan om toelichting te kunnen geven aan het vernieuwde programma en het
meerjarenplan van de bond.
De nieuwe programmering bracht veel wijzigingen met zich mee, voornamelijk op het gebied van de
Minioren-Junioren circuits. De introductie van de zogeheten challenges leverde veel onduidelijkheid
op. Er kwamen veel vragen bij de zwemcommissie terecht, die alle verenigingen zo goed mogelijk
van informatie heeft voorzien om de start van dit aangepaste circuit in goede banen te leiden.
In de zomer van 2019 is het initiatief doorgezet om prijzen beschikbaar te stellen voor klassementen
binnen het open water zwemmen in onze regio. Tevens heeft het groot aantal sterke open water
organisaties in onze regio er voor gezorgd dat in 2019 het ONK Open Water Zwemmen heeft
plaatsgevonden in Heerjansdam.
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Er hebben in 2019 binnen de zwemcommissie enkele verschuivingen plaatsgevonden. Zo is Sjoerd
Visser toegetreden als voorzitter, waar hij het stokje over heeft genomen van Paul Chaudron die
deze functie vele jaren heeft bekleed. Ook Erik van Uffelen is na 10 jaar inzet gestopt met zijn
activiteiten.
Ook dit jaar is de zwemcommissie doorgegaan met het promoten van de deelname van
parazwemmers aan de Regiokampioenschappen door middel van een apart klassement met
bijhorende prijzen. Zo zagen wij bij de Regiokampioenschappen korte baan enkele prachtige
prestaties waar meerdere records zijn gebroken.
Wij willen alle zwemmers, coaches, vrijwilligers en officials bedanken voor hun toegewijde inzet in
2019. Zonder deze inzet waren alle wedstrijden niet mogelijk geweest.
Regiowedstrijden
Regiokampioenschappen
Samenstelling werkgroep: Wies Simons, Erik van Uffelen (tot 1 juli), Lieke Molenaar (vanaf 1 juni),
Marco de Bruin (vanaf 1 juni), Eric van Straaten (vanaf 1 juni)
De werkgroep kampioenschappen heeft in 2019 3 toernooien georganiseerd:
1. Regiokampioenschappen lange baan. Een toernooi voor zwemmers die sneller zijn dan gestelde
limieten. Het betreft 2 hele weekenden, 8 sessies. Er is 1 weekend in Den Haag gezwommen en
1 weekend in Dordrecht. De wedstrijd is aan het einde van het zwemseizoen en alle afstanden
van 50m t/m 1500m zijn geprogrammeerd.
2. B-kampioenschappen lange baan. Een wedstrijd die in 1 middag gezwommen wordt en bedoeld
is voor zwemmers die langzamer zijn dan de limieten die voor de Regiokampioenschappen
gesteld worden. De wedstrijd is in Den Haag gezwommen.
3. Regiokampioenschappen korte baan. Ook een toernooi dat 2 hele weekenden duurt en dezelfde
programmering kent als de lange baan kampioenschappen. Ook hier is 1 weekend in Den Haag
en 1 weekend in Dordrecht gezwommen.
Bij de Regiokampioenschappen korte en lange baan zijn er diverse limieten voor de NJJK en ONK
gezwommen. Naast veel persoonlijke records zijn er verschillende Nederlandse jaargangrecords en
paralympische records gezwommen. Om te stimuleren dat er meer inschrijvingen zijn voor de 200m
vlinderslag, 400m wisselslag, 800m vrije slag en 1500m vrije slag is er een stimuleringsregel
ingesteld waarbij zwemmers die de genoemde afstanden nog niet eerder hebben gezwommen, ook
in kunnen schrijven. Deze zwemmers konden starten in lege banen.
In navolging van de KNZB zijn voor de korte baan kampioenschappen de leeftijdscategorieën
samengevoegd. Hierdoor zijn ook de limieten aangepast aan de nieuwe leeftijdsindelingen.
Een verbeterpunt bij de kampioenschappen: niet alle verenigingen houden zich aan de afspraken om
medewerkers te leveren.
Een ander punt van aandacht is de mogelijkheid om het Hofbad in Den Haag te huren. Hoewel er
afspraken met de gemeente gemaakt zijn over de beschikbaarheid van het bad voor grote
toernooien als deze, wordt dit niet altijd nageleefd. Ook worden wij er mee geconfronteerd dat bij
een meerdaags toernooi het bad in de avonduren aan anderen verhuurd wordt zodat de ETW en
wedstrijdlijnen aan het einde van de dag uit het water gehaald moeten worden en alles de volgende
ochtend weer moet worden opgebouwd.
Bij wijze van proef is bij de korte baan kampioenschappen gewerkt met 1 scheidsrechter, 1 vaste
plaatsvervanger en 1 starter. In de evaluatie is besloten om in de toekomst toch met 2
scheidsrechters te werken, maar met 1 starter. Voor het eerst zijn er mensen van het Rode Kruis
ingehuurd voor de EHBO. Deze hebben de nodige zwemmers gezien en ook een zwemmer
doorverwezen naar het ziekenhuis ter controle.
~8~

Ter plekke bloemen regelen is erg kostbaar, dus in vervolg zorgen we ervoor dat er bloemen zijn.
De communicatie vanuit de werkgroep kan nog verbeterd worden, zeker richting speakers en
medewerkers. Dit wordt meegenomen voor de Regiokampioenschappen lange baan.
De werkgroep in de nieuwe samenstelling moet organisatorisch nog de puntjes op de i zetten, maar
voor de zwemmers is alles goed verlopen.
Wedstrijd
Regio Kampioenschappen lange baan

Verenigingen

Deelnemers

Starts

18-19 mei

38

497

1798

25-26 mei

35

522

1832

Totaal

3630

Regio B-kampioenschappen lange baan
16 juni

23

208

454

Totaal

454

Regio Kampioenschappen korte baan
16-17 november

38

518

1819

23-24 november

37

522

1811

Totaal

3630

Aantal deelnemers Regiokampioenschappen
1200
1128
1000

1040

1037
973

1027 1019

1003

800
2017-1
2017-2

600

2018
2019

400

200

228
0

0
Korte baan

0

Lange baan

208

0
B-kampioenschap

Miniorenwedstrijden
Samenstelling werkgroep: Mary Berns, Arjan Wijnmaalen
Ook in seizoen 2018-2019 is gewerkt met de opzet van het zelf organiseren door de verenigingen
van de voorrondewedstrijden in het SwimKick-Minioren en Minioren-Juniorencircuit; de pouleindeling wordt door de werkgroep gemaakt. Een aandachtspunt blijft de inschatting van
verenigingen van het aantal deelnemende zwemmers. Een verkeerde inschatting heeft als gevolg:
- te korte of lange wedstrijden;
- het huren van te grote (dure) baden (hogere kosten voor de regio);
- tekort aan officials.
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Verder blijkt ook dat een klein deel van de verenigingen zich onttrekt aan de verplichtingen om
voldoende hulp en officials te leveren.
Voor het seizoen 2019-2020 is door de KNZB een flink aantal wijzigingen in het Miniorencircuit
aangebracht. Omdat de nadere invulling daarvan heel erg laat bekend werd, het concept nauwelijks
was getest en tot op het laatste moment nog wijzigingen werden doorgevoerd, verliep de 1e ronde
Minioren-Junioren met de nodige problemen (veel te lange wedstrijden, onduidelijkheid over
programma, etc.). Naar aanleiding van deze 1e ronde zijn er door de KNZB wijzigingen aangebracht
en heeft de werkgroep een extra poule ingesteld om de wedstrijdduur van andere poules te
verminderen. De werkgroep heeft veel werk gehad aan het geven van tekst en uitleg over de nieuwe
opzet onder meer omdat dit te moeilijk was voor het gemiddelde wedstrijdsecretariaat. Ook het
opzetten van de nieuwe poule kostte veel tijd. Verder wordt het afschaffen van de
SwimKickwedstrijden betreurd. Het alternatief dat bedacht is door de KNZB komt niet van de grond
en het gevolg is o.a. dat een aantal verenigingen SwimKickzwemmers aan de Miniorenwedstrijden
mee laat doen. De kinderen zijn daar nog niet aan toe, wat niet motiverend is voor de zwemmer
maar ook van negatieve invloed is op de wedstrijdduur.
Positief is dat ondanks een landelijke afname in het aantal miniorenzwemmers meer verenigingen
zich aangemeld hebben voor het Minioren-Junioren circuit en ook de belangstelling voor de regionale
Club Meets op hetzelfde niveau blijft. Hieruit blijkt dat verenigingen graag mee willen blijven doen
aan de miniorenwedstrijden.
De miniorenwedstrijden vormen de basis voor het wedstrijdzwemmen. We constateren dat veel
verenigingen in Regio West de miniorenwedstrijden een warm hart toedragen.
Wedstrijd

Verenigingen

Deelnemers

Starts

33

272

1036

9 november

14

179

511

10 november

14

219

572

Minioren Finales
1-2 juni
Minioren Club Meet 1

Totaal

398

Aantal deelnemers Minioren Finales & Club Meet
500
450

350
300
250

438

436

400

402

380

398
2016

308

288

2017

272

200

2018

150

2019

100
50
0
Minioren Finales

Minioren Club Meet
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Niveauwedstrijden
Samenstelling werkgroep: Wies Simons, Nancy Boudestein
Er zijn traditiegetrouw erg veel inschrijvingen voor de Niveauwedstrijden, echter zijn er ook veel
afmeldingen of zwemmers die niet aanwezig zijn zonder afmelding. Dit levert veel drukte op aan de
jurytafel. Toch is dit een wedstrijdtype waar zonder enige twijfel behoefte aan is. De wedstrijden zijn
toegankelijk voor zwemmers die langzamer zijn dan de limieten die voor Regiokampioenschappen
gelden. Het betekent dat dit breedtesportwedstrijden bij uitstek zijn.
Bij aanvang van het seizoen 2019-2020 is er een nieuw programma gemaakt voor de
Niveauwedstrijden. Hierbij zijn extra estafettes toegevoegd, in iedere wedstrijd is wisselslag te
zwemmen en het programma is evenwichtiger dan voorheen. In het kader van de teambuilding zijn
er estafettes waarbij naast 3 minioren ook een senior deelneemt. In navolging van de KNZB zijn
leeftijdscategorieën samengevoegd. Hierdoor zijn ook de limieten aangepast aan de nieuwe
leeftijdsindelingen.
Wedstrijd

Verenigingen

Deelnemers

Starts

Deel 3 – 10 maart

18

307

604

Deel 4 – 7 april

17

263

529

Deel 1 – 22 september

20

408

827

Deel 2 – 1 december

21

399

819

Niveauwedstrijden

Aantal deelnemers Niveauwedstrijden
600

500
489
456

400
380

300

449
386

374
346

345

408
372
340

360 369

422

399
348

307

2016
2017
2018

263

2019

200

100

0

0

Deel 3

0

Deel 4

Deel 5

Deel 1

Deel 2

Regiocompetitie
Samenstelling werkgroep: Eric Catsburg, Arjan Wijnmaalen
De Regiocompetitie is vanwege de drukke wedstrijdkalender teruggebracht naar 4 delen. Daardoor
was het ook noodzakelijk om de programma’s aan te passen en opnieuw in te delen. Een van de
wedstrijddata viel samen met de Speedo jaargangfinale waardoor er besloten is om de afstanden
van de minioren niet mee te laten tellen. Dit is positief ontvangen door de deelnemende
verenigingen.
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Een punt van aandacht voor de verenigingen is de relatief grote hoeveelheid wijzigingen en
afmeldingen op het laatste moment aan de jurytafel. Hierdoor moeten een aantal wedstrijden helaas
later beginnen, omdat het jurysecretariaat de hoeveelheid wijzigingen niet op tijd kan verwerken.
De promotie en degradatieregeling heeft het volgende resultaat gebracht:
Vereniging

Promotie/degradatie

van

naar

Rotterdam Swimming

Promotie

B

A

Poseidon’56

Promotie

B

A

Feijenoord Albion

Promotie

C

B

PCG

Promotie

C

B

SG Scom/De Zeehond’73

Degradatie

A

B

De Devel

Degradatie

A

B

De Kempvis

Degradatie

B

C

ZPC Numansdorp

Degradatie

B

C

De winnaars van seizoen 2018-2019 waren:
• Poule A ZVVS
• Poule B Rotterdam Swimming
• Poule C Feijenoord Albion
Wedstrijd

Verenigingen

Deelnemers

Starts

Deel 3 – 9 maart

23

602

1435

Deel 4 – 30 maart

23

633

1477

Deel 1 – 21 september

23

605

1392

Deel 2 – 12 oktober

23

589

1477

Regiocompetitie

Aantal deelnemers Regiocompetitie
800
700
600

635

658

690
631 633

638

678
617

688

677
626 612
605

631

609

500

638

602

589

2016
2017

400

2018

300

2019

200
100
0

0
Deel 4

Deel 5

0

Deel 1
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Deel 2

Deel 3

Masterswedstrijden
Samenstelling werkgroep: Nico van Dongen, Markus van Rest, Maarten Visser, Karin Stein
Deel 4 - Dordrecht: Veel inschrijvingen voor de 800 meter, overige programma’s waren ook goed
gevuld.
Deel 5 - Zwijndrecht: Wedstrijd naar verwachting goed verlopen.
Deel 1 - Papendrecht: Dankzij anonieme sponsoring kon met ETW gewerkt worden.
Deel 2 - Zwijndrecht: Geen bijzonderheden.
Deel 3 - Vlaardingen: 15 minuten eerder gestart en 15 minuten later klaar. Er waren 18
inschrijvingen voor de 1500 meter (max was gesteld op 20).
Op zondag 3 maart 2019 was er een masters training. Helaas waren er slechts 12 deelnemers.
Wedstrijd
Open Masters
Deel 4 - 17 februari
Deel 5 – 6 april
Deel 1 - 29 september
Deel 2 - 9 november
Deel 3 - 1 december

Verenigingen

Deelnemers

Starts

38

113

268

26

73

182

30

88

228

27

102

238

28

111

255

Dordrecht
(8 banen)
Zwijndrecht
(6 banen)
Papendrecht
(6 banen)
Zwijndrecht
(6 banen)
Vlaardingen
(6 banen)

Aantal deelnemers Open Masters
140
120
100

126
113

111

103

102

80

93

88
73

60

2018

77

2019

40
20
0

0
Deel 4

Deel 5

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Sportstimulering
Clinics
De clinics zijn in de eerste helft van 2019 georganiseerd door Eric van Uffelen, na de zomerstop door
Bahar Eker.
De belangstelling voor de clinics is prima. Verschillende coaches verzorgen een clinic voor een
gevarieerde groep zwemmers. De deelnemers zijn afkomstig van een grote variatie aan
verenigingen. De locaties zijn verspreid over de regio en de deelnemers kiezen veelal een locatie die
redelijk in de buurt van hun woonplaats is. De reacties van de deelnemers en/of hun ouders zijn
positief.
~ 13 ~

Clinic

Doelgroep

Thema

Deelnemers

6 januari

Minioren

Rugslag

44

27 januari

Junioren-Jeugd

Borstcrawl

42

31 maart

Junioren-Jeugd

Rugcrawl

43

14 april

Minioren

Borstcrawl

47

12 oktober

Minioren

Borst- en rugcrawl

32

10 november

Junioren-Jeugd

Schoolslag

42

Officials wedstrijdzwemmen
Samenstelling regiowerkgroep zwemofficials (RZO)
Voorzitter
Ronald van Gelder
Secretaris
Nell Don
Beoordelen en begeleiden
Nell Don (coördinator), Ineke van Boven
Opleidingen
René Albers (coördinator), Gertjan van der Knaap
Opstellingen
Piet Smits (coördinator), Marijke van der Linden, Lieke Molenaar,
Marco de Bruin, Eric van Straaten, Sylvia Loman
Officialadministratie
Wil Frerichs (coördinator), Aart Twigt
IT-ondersteuning
Arjan van Tilburg, Robert van Vuuren
In 2019 is afgetreden uit de RZO:
Michel van Berkel
In 2019 zijn de voorzitter, secretaris en de coördinatoren van de taakgroepen 8 keer bij elkaar
gekomen.
Opleidingen
In 2019 zijn door de RZO de volgende opleidingen voor zwemofficials georganiseerd:
Periode
Jan 2019

Cursus - bevoegdheid
Tijdwaarnemer

Cursusplaats
Leiden

Deelname
10

Jan 2019

Tijdwaarnemer

Delft

17

Jan 2019

Tijdwaarnemer

Spijkenisse

11

Mei 2019

Tijdwaarnemer

Roelofarendsveen

14

Sep 2019

Tijdwaarnemer

Delft

Sep 2019

Tijdwaarnemer

Papendrecht

16

Okt 2019

Kamprechter

Bodegraven

4

Nov 2019

Starter

Leiden

7

13

Beoordelingen
In 2019 hebben de onderstaande beoordelingen plaatsgevonden:
Beoordeling

Aantal

Van a4 naar 4

84

Van 4 naar 3

44

Van aJ naar J

14

Van aK naar K

5

Van a2 naar 2

3
150

Totaal
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Officialbestand
In 2019 waren de onderstaande aantallen officials actief:
Hoogste bevoegdheid

Aantal actieve officials

a4

aankomend tijdwaarnemer

4

tijdwaarnemer 4

163

3

tijdwaarnemer 3

328

aJ

aankomend jurysecretaris

19

J

jurysecretaris

87

aK

aankomend kamprechter

10

K

kamprechter

92

a2

aankomend starter

2

starter

8
37

1

scheidsrechter

51

35

Totaal

830

Er zijn 12 scheidsrechters met een O-bevoegdheid/aantekening.
Gedurende 2019 hebben in totaal 107 officials afscheid genomen en zijn er 71 nieuwe officials bij
gekomen.

Totaal aantal officials wedstrijdzwemmen
940
920
918
900
880
860
856

840

848
830

820
800
780
2016

2017

2018

2019

Onderscheidingen
In 2019 zijn de volgende onderscheidingen uitgereikt:
Onderscheiding

Criteria

Aantal

Official van Verdienste

Na 10 jaar actieve dienst als official

26

Regio pennenset

Na 25 jaar (of meer) actieve dienst als official

11

Aandenken

Na 40 jaar actieve dienst als official

geen

Ere-official

Beëindiging functioneren na tenminste 10 jaar

8
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Waterpolo
Samenstelling regiowaterpolocommissie (RWPC)
Voorzitter
Emil van Leeuwen
Secretaris
Krijn de Heer
Kostenbeoordelaar
Peter van der Loo
Lid jeugd & WOC
Rolf Groenendijk
Lid competitie/spelerscontrole
Steven Matthijssen
Lid scheidsrechters/RWS
Fedor Tresfon
In 2019 is afgetreden uit de RWPC:
Raymond Harting
In 2019 is de RWPC 9 keer bij elkaar gekomen. Daarnaast is er 1 waterpolosecretarissenvergadering georganiseerd. Naar aanleiding van het teleurstellend aantal aanwezige verenigingen op
de bijeenkomst in 2018 is er in 2019 geen jeugdpolo-bijeenkomst georganiseerd.
Algemeen
De polosecretarissenvergadering is druk bezocht en het was prettig om elkaar na de vergadering
onder het genot van een drankje te kunnen spreken.
Zowel de competitie als de bekercompetitie zijn goed verlopen. Tuchtzaken zullen er altijd blijven
en eventuele problemen worden altijd goed doorgesproken in de vergaderingen van de RWPC,
zodat herhaling wordt voorkomen.
De samenwerking met de verenigingen verloopt over het algemeen naar tevredenheid.
De meeste verenigingen voldoen aan de verplichting tot het leveren van scheidsrechters en aan de
2-1 norm. Na het eerste deel van de competitie (september tot december 2019) zijn echter
meerdere scheidsrechters gestopt door de negatieve uitlatingen van voornamelijk spelers uit de
lagere heren senioren teams. Ook supporters gedragen zich helaas niet altijd even vriendelijk
tegenover scheidsrechters. Een kwalijke zaak met grote gevolgen, want wanneer een scheidsrechter
zich terugtrekt en een vereniging hierdoor onvoldoende scheidsrechters levert, lopen de teams van
de betreffende vereniging uiteindelijk het risico dat zij zich noodgedwongen terug moeten trekken.
De tuchtcommissie van de KNZB heeft daarom stappen gezet om verbaal geweld aan te pakken.
In augustus 2019 werd een voorstel voor nieuwe spelregels voor de E-jeugd gepresenteerd. Hier is
door zowel de regio’s als de verenigingen negatief op gereageerd, omdat het te kort dag was om alle
aanpassingen tijdig door te kunnen voeren. Het voorstel is daarom tijdelijk ingetrokken.
Op verzoek van de verenigingen heeft de competitieleider in december een nieuwe indeling gemaakt
voor de E-jeugd. De verenigingen zijn hierbij gewezen op de voor- en nadelen.
Het heeft de organisatoren van de minipolotoernooien veel moeite gekost om voldoende toernooien
op de kalender te krijgen. Dat is jammer, want met 55 verenigingen zou het toch goed haalbaar
moeten zijn om minimaal 30 tot 35 toernooien te organiseren. Zeker ook omdat het hier gaat om
ledenaanwas en de basis voor de toekomst.
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Competitie
Competitie 2018-2019
De competitie 2018-2019 werd gespeeld in:
1e klasse

2e klasse

3e klasse

4e klasse

Dames

12

22

21

9

-

Heren

11

23

43

46

18

Heren A

15

-

-

-

-

Jongens B

23

-

-

-

-

Meisjes B

13

-

-

-

-

Jongens C

30

-

-

-

-

Meisjes C

14

-

-

-

-

Gemengd D

9

43

-

-

-

Gemengd E

10

46

-

-

-

In totaal speelden er 408 teams en werden er ca. 4200 wedstrijden vastgesteld.
Naar de bondscompetitie 2018-2019 promoveerden:
• Sassenheim 1 (dames)
• Waterpolo Den Haag 3 en WZC 2 (heren)
Resultaten NAK’s (teams uit Regio West):
• A-Jeugd
1. ZVL 1886
2. MNC Dordrecht
3. Widex GZC DONK
• D-Jeugd
1. ZPB
2. ZVL 1886
Bekercompetitie 2018-2019
In totaal werden 51 bekerwedstrijden gespeeld.
De Bekerfinales zijn gespeeld in Katwijk op 18 mei 2019 met de volgende winnaars:
• ZPB 5 (Beker heren)
• Katwijk 2 (Beker Dames)
• ZVL 1886 (Beker AJ)
• ZVVS BJ 1 (Beker CJ/BJ)
• Katwijk BM 1 (Beker CM/BM)
Tuchtzaken
In totaal werden 214 tuchtzaken voorgelegd aan de tuchtrechter/tuchtcommissie.
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5e klasse

Jeugd
Samenstelling regiowerkgroep waterpolo Jeugd
Voorzitter
Rolf Groenendijk
Coördinator MiniPolo GR
Kevin Neleman
Coördinator MiniPolo HG
Raymond Ledeboer en Yvonne Fels
Coördinator MiniPolo RT
Erik van der Pauw
MiniPolo
In het jaar 2019 is het minipolo in Regio West verder gestructureerd, met als doel om het in alle
minipolo-regio’s zoveel mogelijk op gelijke wijze te organiseren. Zo is er bijvoorbeeld één minipolohandboek gemaakt en doen steeds meer verenigingen mee in andere regio’s. Voor de minipoloregio’s gebruiken we nog de oude kringgebieden: Haaglanden, Rotterdam en Gouwe-Rijn. Elk met
een eigen regiocoördinator.
Er zijn in totaal 23 Minipolo toernooien in Regio West gespeeld. In regio Rotterdam 7 toernooien. In
Haaglanden 7 toernooien en in Gouwe-Rijn 9 toernooien. Het aantal deelnemers per toernooi
varieerde van 37 tot 115.
De regiowerkgroep kwam in wisselende samenstelling zo’n drie keer bij elkaar voor overleg.
Toernooien worden georganiseerd door de verenigingen. De coördinatie wordt gedaan door de
werkgroep.
In 2019 waren er weer vaantjes te sparen bij elk toernooi. In het lopende seizoen is dat eveneens
de opzet, met daarbij een zogenaamde ‘spaarkaart’ waarop alle minipoloërs kunnen zien welke
vaantjes ze nog kunnen sparen.
Minipolo is bedoeld voor kinderen onder de 10 jaar die nog geen competitie spelen. Het moet
laagdrempelig en leuk zijn, zodat kinderen geïnteresseerd blijven in onze sport. Daarom wordt
minipolo ook wel het Fundament genoemd.
Mogelijk komt er landelijk meer aandacht voor het minipolo. De werkgroep Jeugd ziet dat graag
gebeuren. Zeker ook omdat verenigingen in deze leeftijdscategorie concurreren met de populaire
sporten als voetbal en hockey. En het hier gaat om de talenten van de toekomst die we graag willen
behouden.
Het minipolo kost relatief weinig. Wellicht kunnen er in de toekomst samen met de RWPS projecten
worden opgezet om het minipolo verder te promoten of verenigingen ondersteuning te bieden bij het
opzetten of verbeteren van hun minipolo–afdeling. Een mooie opstap voor onze minipoloërs naar het
spelen in een competitie en/of verdere ontwikkeling bij de RWPS.
Vanaf seizoen 2019-2020 hebben we een schema opgesteld o.b.v. het vorige seizoen om zo eerder
het totale schema te kunnen plannen. Dat werkt aardig goed, maar het kan nog beter.
Sportstimulering (RWPS)
Er is één WOC Regio West met verschillende locaties, waarbij de coördinatie op sporttechnisch en
organisatorisch gebied centraal geregeld wordt.
Er is een overkoepelend bestuur met afvaardigingen vanuit de locaties en RWPC Regio West.
De structuur is ook duidelijk gecommuniceerd, waarbij het WOC Regio West een tweedeling kent in
het RTC (Regionaal Talent Centrum) t.b.v. topsport en intensievere training en de Regionale Water
Polo School (RWPS) t.b.v. de breedtesport met regelmatige trainingen. Dit wordt vanuit regio West
financieel ondersteund.
Het aantal deelnemers bij de RWPS stabiliseert (tussen 80 en 90) en we focussen ons op de
D- en E-jeugd, waarbij er clinics georganiseerd worden om nieuwe sporters aan te trekken en
een compleet programma voor de E-jeugd, die al eerder via de clinics ingestroomd zijn.
De locaties voor het RWPS-programma zijn: Dordrecht en Den Haag en vanaf seizoen 2019-2020 in
Alphen aan den Rijn.
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In het voorjaar zijn er twee clinics geweest. Daaraan hebben 50 sporters deelgenomen. Deze
sporters krijgen het aanbod om in te stromen en te gewennen aan extra trainingen welke begeleid
worden door gekwalificeerde trainers.
In het voorjaar en in het najaar van 2019 zijn er testdagen geweest voor geselecteerde sporters uit
de RWPS, RTC en WFN-clubs. Aan het einde van het seizoen 2018-2019 heeft de RWPS een minipolo
toernooi georganiseerd en daar ook de informatie m.b.t. de RWPS gedeeld. Helaas was de opkomst
beperkt, maar het plezier was groot!
Tot slot kunnen we melden dat de opzet van WOC Regio West RWPS steeds duidelijker wordt voor
de clubs en we hopen dan ook de enthousiaste en getalenteerde sporters van alle clubs te kunnen
verwelkomen op één van de locaties.
De RWPS is een neutrale partij en heeft tot doel enthousiaste, gemotiveerde en getalenteerd
sporters verder te ontwikkelen in de waterpolosport.
Deelname landelijke competitie
Het volgende aantal teams uit regio West doen mee aan de landelijke competitie:
Landelijke competitie

Aantal teams

Dames

21

Heren

52

Meisjes B

4

Meisjes C

3

Jongens B

4

Jongens C

4

Officials waterpolo
Samenstelling regiowerkgroep waterpolo scheidsrechters (RWS)
Voorzitter
Fedor Tresfon
Secretaris
Erwin Siera
Opleidingen
Peter van Winden, Henk Grit
Aanstellingen
Peter de Zwaan, Dorine Vooijs, Gerrit Vooijs
Heraanstellingen
Leendert den Braassem
Aanstellingen rapporteurs
Ben van der Pauw, John Bron
Rapportages/overzichten
Jeroen de Putter
Administratie
Hans Vis
In de loop van 2019 heeft Wilmar Kruger afscheid genomen van de RWS in verband met
persoonlijke omstandigheden. De RWS is aangevuld met de volgende personen bij de start van de
competitie 2019-2020 te weten:
Erwin Siera (secretaris), Peter van Winden (opleidingen), Henk Grit (opleidingen), Gerrit Vooijs
(aanstellingen), Dorien Vooijs (aanstellingen) en Ben van der Pauw (aanstellingen rapporteurs)
Dit heeft geleid tot versterkingen op ieder onderdeel van de werkgroep. Punt van zorg blijft de
continuïteit bij het onderdeel aanstellingen, door onder andere langdurige ziekte van de meest
ervaren aansteller en het terugtrekken van Wilmar Kruger als aansteller. Eind 2019 zijn er, na veel
hulpoproepen, drie personen gevonden die willen meehelpen met het aanstellen van
scheidsrechters. Dit zijn: Roel van Vliet, Aranea de Jong en Willem van Dijk.
In 2019 is de RWS 10 keer bij elkaar gekomen.
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Opleidingen
In 2019 zijn door de RWS de volgende opleidingen georganiseerd:
Datum

Cursusplaats

Deelname

Aantal geslaagden

03-2019

Dordrecht

10

10

04-2019

Delft

10

10

04-2019

Waddinxveen

10

10

04-2019

Sassenheim

14

14

04-2019

Den Haag

10

10

54

54

Totaal

Per 1 juni 2019 is de vernieuwde landelijke scheidsrechterscursus geïntroduceerd. De RWS heeft
deze geïmplementeerd in onze regio. Deze leidt op tot basisscheidsrechter. De landelijke
vervolgcursus heeft vertraging opgelopen waardoor maatwerk noodzakelijk is om toch nieuwe
scheidsrechters op te leiden.
De tijdelijke opleiding is opgesteld en is gereed om uitgevoerd te worden totdat de landelijke cursus
gereed is.
Beoordelingen
Over het seizoen 2018-2019 hebben er 92 beoordelingen plaatsgevonden. De verdeling over het
seizoen is als volgt:
In 2019 t.b.v. seizoen 2018-2019: 92 beoordelingen
In 2019 t.b.v. seizoen 2019-2020: 261 beoordelingen
Dit is een significante stijging van het aantal uitgevoerde beoordelingen.
Promotie/degradatie scheidsrechters
In totaal zijn er vier scheidsrechters gepromoveerd naar de bond op basis van de geleverde
prestatie tijdens de competitie en de bekerfinale.
Officialbestand
Het totale scheidsrechterskorps bestond in 2019 uit 312 scheidsrechters. De scheidsrechters die
namens de regio voor de bond uitkomen zijn niet meegerekend in dit overzicht.
Vanwege het groot aantal koppelingen en spoorboekjes in het scheidsrechtersbestand is het bijna
niet meer mogelijk om alle wedstrijden van scheidsrechters te voorzien.
Bevoegdheid
zelfstandig opererende aangestelde scheidsrechter
Yk
ingezet op wedstrijden van eigen vereniging
aangestelde scheidsrechter met begeleiding
Ye
(aanstellingen gelijk aan Yd niveau)
zelfstandig opererende aangestelde scheidsrechter
Yd
niveau 4
zelfstandig opererende aangestelde scheidsrechter
Yc
niveau 3
zelfstandig opererende aangestelde scheidsrechter
Yb
niveau 2
zelfstandig opererende aangestelde scheidsrechter
Ya
niveau 1
Totaal
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Aantal actieve officials
89
29
met
met
met
met

73
40
28
53
312

Totaal aantal officials waterpolo
400
350

378

378
351

300

312

250
200
150
100
50
0
2016

2017

2018

2019

Onderscheidingen
In 2019 zijn de volgende onderscheidingen uitgereikt:
Onderscheiding

Criteria

Aantal

Regio pennenset

Na 25 jaar actieve dienst als official

1

Aandenken

Na 40 jaar actieve dienst als official

1
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Synchroonzwemmen
Samenstelling regiosynchroonzwemcommissie (RSZC)
Voorzitter
Shirley Zwaan
Secretaris
Kees Bastiaansen
Kostenbeoordelaar
Rowenna Tiggeloven
Interregio
Harry Blom
Wedstrijdsecretariaat
Ingrid Braxhoven
Opleidingen en officials
Rolinda Koster-de Wit
Communicatie
Jenneke de Beus
In 2019 is afgetreden uit de RSZC:
Kees Brouwers (per 01-09-2019)
In 2019 is toegetreden tot de RSZC:
Rolinda Koster-de Wit (per 01-09-2019)
In 2019 heeft de RSZC 7 reguliere vergaderingen gehad en 2 keer een overleg met alle
verenigingen.
Regio en Interregio wedstrijden
Figurenwedstrijden
In 2019 zijn 3 figurenwedstrijden georganiseerd: op 9 februari, 22 juni en 28 september. Tijdens
deze wedstrijden zijn er meestal tussen de 170 en 180 deelneemsters, waardoor er in twee shifts
wordt ingezwommen om de veiligheid te waarborgen. Dit jaar zijn we gestart met een actie
duurzaamheid. Juryleden en vrijwilligers nemen een eigen bidon mee en er wordt geen plastic meer
gebruikt.
Wedstrijd

Deelnemers

Figurenwedstrijden
ACZ

151

AZC

99

BZ&PC

105

DSZ

78

Katwijk

30

WVZ

42

GZC DONK

176

ZV Westland

16

Totaal

697
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Regiokampioenschappen
Vorig jaar was het regiokampioenschap eigenlijk voor de juryleden een te lange wedstrijd (ruim 5
uur), waardoor gepoogd is dit jaar het aantal uitvoeringen omlaag te brengen door extra
categorieën toe te voegen aan de meerkamp. Dit heeft tot resultaat gehad dat er in 2019 ‘slechts’
55 uitvoeringen werden gezwommen, wel nog steeds een wedstrijd van 4,5 uur. Er zijn wel
meerdere jurypanels gebruikt, zodat de belasting voor de juryleden nu wel ‘te behappen’ is.
Interregio wedstrijden
Ook afgelopen jaar viel het weer op dat er bij de interregiowedstrijden veel beroep wordt gedaan op
de juryleden uit onze regio en de regio Midwest. Hopelijk worden de juryproblemen in de overige
regio’s in de komende jaren opgelost.
Overige wedstrijden
Naast de regiowedstrijden van de selectiezwemmers zijn drie meerkampen georganiseerd voor de
jongere zwemsters en wel op 16 maart, 5 oktober en 7 december. Bij deze laatste wedstrijd werd
het laatste half uur afgesloten met twee demo’s van de regioploeg en daarna korte
kerstuitvoeringen door alle verenigingen; heel leuk om te zien en voor de meisjes om te doen!
Daarnaast werd de meerkamp uitvoeringenwedstrijd georganiseerd op 9 juni. Dit is altijd een groot
feest voor de jongste zwemsters en was ook dit jaar weer een groot succes.
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Sportstimulering
Regioploeg
In februari 2019 heeft de regioploeg Age I deelgenomen aan de Vlaamse Kampioenschappen en
daar de eerste plaats behaald; een groot succes dus!
Na de zomer is dan ook enthousiast doorgegaan met dit concept. Op dit moment hebben we een
Regio Age I en een regio Age II ploeg. De bedoeling is dat deze beide ploegen weer mee gaan doen
met de Vlaamse Kampioenschappen. Inmiddels hebben beide ploegen weer coaches voor komend
seizoen.
De Regioploeg wordt tijdens de reguliere figurenwedstrijden in de gelegenheid gesteld om de
vorderingen aan het publiek te laten zien middels een demonstratie op muziek.
Talenten
De regioploeg fungeert als talentenvijver van Regio West. De beste meisjes van elke vereniging
mogen deelnemen in de ploeg zodra ze aan de voorwaarden voldoen. Zodra zij echter in het vizier
komen bij de oranje selectie zal dat traject voorrang krijgen en kan de opengevallen plaats door een
nieuw aanstormend talentje worden ingevuld.
In 2019 waren 5 zwemsters uit Regio West geselecteerd voor de oranje selectie en verschillende
zwemsters nemen ook deel aan het Talentencentrum.
Deelname landelijke en internationale wedstrijden
Nationale wedstrijd

Aantal deelnemers

Aantal medailles

NK Senioren

9 soli, 5 duetten, 4 ploegen

8

NK Masters

1 solo, 4 duetten, 1 ploeg

5

NJK

37; 7 soli, 5 duetten, 5 ploegen

3 techniek, 5 uitvoering

NK Synchro Beat

73; 9 soli, 8 duetten, 7 ploegen

3 techniek, 10 uitvoering

8 combinaties

1

Aantal deelnemers

Aantal medailles

NK Vrije Combinatie
Internationale wedstrijd
Vlaams kampioenschap Miniemen

1 ploeg

1

Luxemburg

8; 2 soli, 1 duet, 1 ploeg

2

WK Masters

6; 1 solo, 3 duetten…

0

1 duet

0

1 solo; 2 duetten; 1 ploeg

2

EJC Praag
Brussels Open Masters
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Officials synchroonzwemmen
Opleidingen
Er zijn diverse cursussen georganiseerd door de werkgroep:
Datum

Cursus - bevoegdheid

Cursusplaats

Deelname

11 en 18 feb

M Jury secretaris

Zoetermeer

12

10 maart

Clinic nieuwe figuren

Alphen aan den Rijn

22

13 april

11 Cursus

Div. locaties

7

13 en 20 okt

M Jury secretaris

Zoetermeer

5

14 en 21 dec

M Jury secretaris

Capelle a/d Ijssel,

8

Officialbestand
In 2019 waren in totaal 181 officials actief:
Bevoegdheid

Aantal actieve officials

M

jurysecretaris

70

11

beoordelaar afnemen basishouding- en zeilbootdiploma

17

10

26

8

beoordelaar afnemen alle aanloopdiploma’s
beoordelaar afnemen alle aanloopdiploma’s en
figuren- en uitvoeringenwedstrijden t/m Age II
Beoordelaar alle wedstrijden

S

Scheidsrechter

7

C

Chef secretaris

7

9

35
19

Totaal

181

Totaal aantal officials synchroonzwemmen
185
180

181

175
170
165

167
164

160
155

159

150
145
2016

2017

2018
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Onderscheidingen
In 2019 zijn de volgende onderscheidingen uitgereikt:
Onderscheiding

Criteria

Aantal

Official van Verdienste

Na 10 jaar actieve dienst als official

3
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Schoonspringen
Samenstelling regioschoonspringcommissie (RSSC)
Voorzitter
Hans van Leeuwen
Secretaris
Karel de Bruijn
Kostenbeoordelaar
Henk Delwel
Lid
Arie Bal
Lid
Marike Jehee
Lid officials
Henri Wint
In 2019 is afgetreden uit de RSSC:
Henri Wint (als voorzitter per 18-09-2019)
Henri Wint (als lid officials per 31-12-2019)
In 2019 is toegetreden tot de RSSC:
Hans van Leeuwen (per 12-12-2019)
In 2019 is de RSSC 7 keer bij elkaar gekomen.
Algemeen
In 2019 hebben 6 springers een zilveren en 9 springers een bronzen prestatiemedaille behaald. Ook
heeft “Joop Stotijn”/DSZ tijdens de Nationale Kampioenschappen voor de tweede maal de
Braamzeel Trofee voor de best geëindigde vereniging behaald. Dit is te danken aan 8 gouden,
7 zilveren en 4 bronzen medailles in de 30 onderdelen. WVZ behaalde een eervolle zesde plaats in
dit klassement.
Regiowedstrijden
Binnen regio West zijn door de schoonspringcommissie zes wedstrijden georganiseerd. Met deze
wedstrijden wordt zowel voor beginners, wedstrijdspringers als Masters een gevarieerd programma
geboden. Het NK-B viel dit jaar samen met een wedstrijd in Bonn waar veel Nederlandse
verenigingen naartoe gaan, waardoor de deelname tegen viel. Ook bij de andere wedstrijden is
sprake van een dip met het dieptepunt rondom de Combi-jokerwedstrijd. Pas bij de Open
Internationale leeftijdsgroepen wedstrijd lijken we weer op het oude niveau te komen. De effecten
van de bezuinigingsmaatregelen in 2020 zijn moeilijk te voorspellen maar zullen naar verwachting
wel invloed hebben op de deelnemersaantallen bij de diverse wedstrijden in 2020.
Wedstrijd

Starts
2017
83 (83)

Starts
2018
88 (88)

Starts
2019
86 (86)

134 (47)

143 (59)

111 (60)

Combi-jokerwedstrijd

56 (56)

73 (73)

49 (49)

NK-Breedtesport

87 (45)

65 (34)

47 (32)

Beginners- en ervaringswedstrijd & Masters

59 (59)

57 (57)

43 (43)

Open internationale leeftijdsgroepen wedstrijd & Masters

76 (42)

75 (37)

77 (38)

495 (332)

501 (348)

413 (308)

Regiokampioenschappen
Regiobokaal

Totaal

Tussen haakjes staat het aantal starts van de regioverenigingen AZC, “Joop Stotijn”/DSZ en WVZ.
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Aantal deelnemers schoonspringwedstrijden
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Sportstimulering
Regiotrainingen
De regiotrainingen voorzien in een belangrijke behoefte van de verenigingen om springers van het
hoogste niveau gezamenlijk te laten trainen en de mogelijkheid van extra trainingsfaciliteiten te
bieden. Mede dankzij deze trainingen is de deelname van springers uit de regio aan het N(J)K
gegroeid en lukt het inmiddels elk jaar weer medailles te behalen.
Talenten
Met ingang van zomer 2018 is één springster vanuit de regio op basis van haar resultaten bij de
Amsterdam Diving Cup en het Nederlands Kampioenschap toegelaten tot het Nationaal Jeugdteam
en traint zij gecombineerd in de regio en het nationaal schoonspring centrum in Eindhoven. Het
Nationaal jeugdteam bestaat uit zes personen.

~ 28 ~

Deelname landelijke en internationale wedstrijden
Nationale wedstrijd

Aantal starts

Aantal medailles
goud

zilver

brons

Regio West Bokaal

59

12

11

7

Open Nederlandse Masters Kampioenschappen

47

23

8

8

Kwalificatie Nederlands Kampioenschap

15

Nederlands kampioenschap

29

Nederlands Jeugd Kampioenschap
Nationaal kampioenschap voor de breedtesport (NK-B)
Internationale wedstrijd

nvt
1

-

1

36

8

7

4

29

11

9

6

Aantal starts

Aantal medailles
goud

zilver

brons

-

3

Pepsi Diving Cup Las Palmas

12

-

Eindhoven Diving Cup

13

-

-

1

Amsterdam Diving Cup

15

-

1

-

Brussels Open

35

10

9

3

Open Belgische Kampioenschappen

17

6

1

4

Halloweenduik Antwerpen

24

4

7

5

37

3

4

4

2

-

-

-

3

7

2

(grootste jeugdwedstrijd in Europa)

Internationale leeftijdsgroepen wedstrijd regio West
Scottish Open Diving Championships

(met nationaal jeugdteam)

FINA Wereld Masters Kampioenschappen Gwangju

Officials schoonspringen
Opleidingen
Dit jaar zijn er 2 jurysecretarissen opgeleid met behulp van de nieuwe E-learning module van de
KNZB.
Officialbestand
In 2019 waren in totaal 34 officials actief. Er zijn 2 jurysecretarissen bijgekomen, daarnaast is het
bestand van jurysecretarissen geschoond voor een negental officials die niet meer als official
fungeren en zijn gestopt. Daarnaast zijn er van buiten de Regio twee officials 6 bijgekomen en zijn
twee officials 6 gestopt.
Bevoegdheid

Aantal actieve officials
2015

2016

2017

2018

2019

4

4

4

4

4

5

Scheidsrechter

6

Beoordelaar

24

24

27

27

27

T

Jurysecretaris

34

34

34

29

22

Tc

Diverecorder jurysecretaris

1

4

5

5

9

39

40

37

32

34

Totaal

Opmerking: Een official kan meerdere bevoegdheden hebben, daarom is het totaal niet gelijk aan de
som van de losse bevoegdheden erboven.
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Totaal aantal officials schoonspringen
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Elementair zwemmen
Algemeen
Bij het aantreden van de nieuwe secretaris in maart 2019 is de portefeuille elementair zwemmen bij
haar ondergebracht. Eerste prioriteit was inzicht krijgen in de organisatie van het elementair
zwemmen in Regio West.
Onder de sector elementair zwemmen vallen verenigingsleden die in opleiding zijn voor het
Zwem-ABC, of vergelijkbaar, of voor de zwemvaardigheidsdiploma’s. Het aantal leden dat onder de
sector elementair zwemmen valt, is ruim 1/3 van het totale ledenbestand in Regio West.
Van de 76 verenigingen in Regio West geven er 36 elementair zwemmen. Vier verenigingen leiden
alleen op voor zwemvaardigheidsdiploma’s. Dit is mogelijk ingegeven door het feit dat sommige
zwembaden geen concurrentie toestaan in het geven van zwemlessen voor het Zwem-ABC.
Verdeling qua diploma’s/lesmethodes:
• 21 verenigingen leiden op voor het Zwem-ABC van de Nationale Raad van Zwemveiligheid (NRZ);
• 5 verenigingen leiden op voor het Zwem-ABC van ENVOZ (de diploma’s die ook de
Reddingsbrigade voert);
• 3 verenigingen werken volgens de zwemlesmethode SuperSpetters van de KNZB;
• 1 vereniging leidt op voor zowel het NRZ Zwem-ABC als SuperSpetters;
• 1 vereniging gericht op mensen met een beperking leidt op volgens een zelf ontwikkelde zwemlijn
(Zwemhelden);
• geen enkele vereniging werkt met de EasySwim zwemlesmethode (meteen in het diepe met
drijfpak).
Nationale Norm Zwemveiligheid
Er is geen landelijk, door de overheid erkend zwemdiploma. Wel is er een nationale norm
zwemveiligheid, die is bepaald en wordt gecontroleerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid
(NRZ). Het NRZ heeft bepaald dat hun eigen complete Zwem-ABC als enige voldoet aan deze norm.
Organisaties van de andere zwemdiploma’s, waaronder de KNZB, willen dat er opnieuw naar de
norm gekeken wordt en de controle plaatsvindt door een onafhankelijk orgaan.
Concurrentie
Er is veel concurrentie op het gebied van elementair zwemmen voor KNZB-verenigingen:
• Reddingsbrigade – leidt op voor de internationaal erkende ENVOZ-diploma’s, werkt met
vrijwilligers, over het algemeen goedkoper dan een vereniging of zwembad; komt mede door
sponsoring.
• Zwembaden – het zgn ‘particuliere’ zwemmen, werken met betaalde krachten. Is over het
algemeen duurder dan zwemmen bij een vereniging. Waar zij handig op inspelen met de
vakantie-/turbocursussen is het gebrek aan tijd/zin die ouders hebben om jarenlang wekelijks
naar het zwembad te gaan.
• Commerciële zwemscholen of fitnesscentra met een eigen zwembad – betaalde krachten, veelal
duurder dan verenigingen, leiden vaak op voor ENVOZ-diploma’s. Naast maandtarieven zie je hier
ook vaste bedragen voor een diploma (garantie: A diploma in 10 maanden; duurt het langer dan
zijn de kosten voor rekening zwemschool).
• Schoolzwemmen – Neemt structureel af. Een school beslist zelf of zwemles in het lesprogramma
(natte sportles) wordt opgenomen. Valt steeds vaker af door gevoel dat veiligheid onvoldoende is
geborgd, er zijn ouders nodig voor begeleiding en het neemt vaak teveel tijd in beslag.
In de vier grote steden Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam bieden gemeentes
schoolzwemmen aan de scholen aan. Dat is niet in elke gemeente het geval. In tijden van
bezuiniging wordt ook op sport gekort en soms wordt het aanbod van schoolzwemmen ter discussie
gesteld. Omdat gemeenten ook bijdragen aan de exploitatie van het zwembad wordt de bezuiniging,
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die door stoppen met schoolzwemmen gehaald lijkt te worden, kleiner door het grotere tekort op de
exploitatie van het zwembad dat daardoor ontstaat.
Regio als intermediair
In Rotterdam hadden een zwembadexploitant en een welzijnsorganisatie een actie opgezet om
1.500 kinderen gratis hun A-diploma te laten halen. Dit initiatief had impact op de ledenaanwas bij
lokale KNZB-verenigingen, de Reddingsbrigade en commerciële zwemscholen.
Het dagelijks bestuur is hierover in gesprek gegaan met de exploitant. Het gesprek was goed voor
de onderlinge relatie en wederzijds begrip. Het leidde ook tot structureel overleg en afspraken over
samenwerken aan sterke verenigingen.
Ondersteuning KNZB (Regio West)
• Regio West ondersteunt de bevordering van kwalitatief leskader door het vergoeden van de
niveau 2 en 3 trainingen. In 2019 hebben 103 kandidaten de niveau 2 en 3 opleiding met succes
afgerond bij een ondernemer erkend door de KNZB of NRZ.
N.B: Vanaf september 2019 worden niveau 2 opleidingen vergoed uit het Nationaal Sportakkoord.
• Op het bondsbureau werkt Alice Schols, projectleider elementair zwemmen. Zij is beschikbaar
voor verenigingen voor allerhande advies en ondersteuning.
Uit onderzoek blijkt dat veel verenigingen zich redelijk traditioneel opstellen qua aanbod en
marktbenadering. Om ledengroei te stimuleren en meer doorstroming te krijgen naar de
wedstrijdsporten zijn actievere werving, uitbreiding van het aanbod en samenwerking met
zwembaden mogelijkheden.
Bij voldoende belangstelling van de verenigingen willen regio West en het bondsbureau in 2020 een
workshop werving & doorstroming voor verenigingen faciliteren. Geïnteresseerden kunnen dit
aangeven via secretaris@knzbwest.nl.
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Bijlage I:
OGSM KNZB Regio West

AMBITIE seizoen 2019-2020: Verenigingsleden voelen zich gefaciliteerd in hun sportbehoefte doordat de activiteiten
die de Regio West organiseert aansluiten bij hun wensen/behoeften.
DASHBOARD / KPI’S

DOELEN

STRATEGIEËN

Wij organiseren
wedstrijden voor
leden in alle
leeftijdsgroepen.

1. Wij faciliteren KNZBverenigingen in de Regio
West in de uitoefening van
de wedstrijd-zwemsport door
het organiseren van
competities, wedstrijden en
kampioenschappen.

• Voor leden met startnummer en zonder is een
passend wedstrijdaanbod.
• Uiterlijk 1 augustus communiceren de
sectorcommissies de wedstrijdkalender voor het
nieuwe seizoen.

• De RWZC organiseert: Regio Minioren Club Meet, Regio Minioren Finales, Regio
West Competitie, Minioren-Junioren Circuit, Regio Open Masters,
niveauwedstrijden, korte en lange baan kampioenschap en een lange baan Bkampioenschap
• De RWPC organiseert: (beker)competitie, mini-polotoernooien
• De RSSC organiseert: beginners- en ervaringswedstrijd (incl Masters),
Regiobokaal, Combi-Joker wedstrijd, Regiokampioenschap, NK Breedtesport en
internationale leeftijdsgroepenwedstrijd.
• De RSZC organiseert: figurenwedstrijden, interregio wedstrijden,
regiokampioenschappen

Wij zorgen voor
voldoende,
gekwalificeerde
officials

2. Wij regelen dat onze
wedstrijden met
gekwalificeerd arbitrage
plaatsvinden door te zorgen
voor voldoende, goed
opgeleide en gemotiveerde
officials.

• De officialcommissie promoot de nieuwe cursussen
via minimaal 1 extra openbaar kanaal naast de
website en de e-mail naar officialcoördinatoren.
• Bij 100% van de door de Regio West
georganiseerde wedstrijden is gekwalificeerd
arbitrage.
• Binnen 12 maanden na afronding van een
officialcursus zijn de competenties van een official
in kaart gebracht.

Wij bieden extra
trainingsaanbod voor
(talentvolle) jeugd.

3. Wij ondersteunen de
ontwikkeling van (talentvolle)
jeugd uit de Regio West
door een aanvullend
trainingsaanbod onder
leiding van hoog
gekwalificeerde trainers.

• 1x per seizoen vindt een sectorbreed onderzoek
plaats naar het extra trainingsaanbod.
• Uit de resultaten blijkt dat het extra trainingsaanbod
bij 50% van de verenigingsleden bekend en de
waardering bij (hoofd)trainers minimaal 8 is.

De werkgroepen officials van de Sectorcommissies/RWS:
• verzorgen de opstellingen voor alle door de Regio georganiseerde wedstrijden
• werven nieuwe officials;
• organiseren officialcursussen;
• plaatsen informatie officialcursussen op website, aanschrijven
officialcoördinatoren en promoten via social en/of e-mail naar bestaande officials;
• plannen tijdig begeleiding en beoordelingen van officials;
• selecteren kandidaten voor het scheidsrechtertraject en zorgen voor adequate
begeleiding;
• identificeren officials met potentie om door te groeien en deze proactief
benaderen;
• beheren een database met relevante persoonsgegevens en
officialbevoegdheden;
• zorgen voor waardering van de officials (o.a. Official van Verdienste, Ere-Official).
•
• RWZC communiceert over en faciliteert clinics wedstrijdzwemmen.
• RWPC communiceert over en faciliteert de Regio Waterpolo School.
• RSCC communiceert over en faciliteert regiotrainingen schoonspringen.
• RSZC communiceert over en faciliteert de regioploeg synchroonzwemmen.
• Secretaris stelt sectorbreed onderzoek op, zorgt voor verspreiding en rapportage
resultaten.
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ACTIEPLAN

Wij behartigen de
(financiële) belangen
van de verenigingen
en
vertegenwoordigen
hen bij het
Bondsbureau/bestuur.

Wij dragen regionaal
bij aan het centrale
doel van de KNZB
om de zwemsporten
te promoten.

• Het Regiobestuur is in contact met 75% van de
verenigingen in Regio West.
• Het Dagelijks Bestuur organiseert per seizoen
minimaal 2 (inspraak)bijeenkomsten voor alle
verenigingen.
• Het DB, Sectorcommissies en werkgroepen voeren
per seizoen elk minimaal 3
vernieuwingen/verbeteringen door.
• Sectorcommissies evalueren 1x per seizoen met
minimaal 5 verenigingen hun aanbod.
• Het DB verstuurt 1x per kwartaal een regio-update
per mail naar alle verenigingen.
• PM dient uiterlijk 1 nov voor het opvolgende
kalenderjaar een begroting in bij het Bondsbestuur.
• PM doet uiterlijk 1 april financieel verslag aan de
leden over het voorgaande kalenderjaar.
5. Wij promoten (kosteloos) de
• De Secretaris en mdw Regiobureau zorgen voor
zwemsport door regelmatige
mininmaal 3 ‘eigen’ posts per maand via Facebook
berichten via onze website en
en Instagram.
social kanalen.
• Sectorcommissies promoten kampioenschappen
via minimaal 2 communicatiekanalen tijdens dan
wel maximaal 1 dag na afloop.
4. Wij zorgen ervoor dat de
activiteiten en uitgaven
aansluiten bij de wensen en
behoeften van de
verenigingen door hierover
regelmatig met hen af te
stemmen en dit te
bespreken met het
Bondsbureau/-bestuur.
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• Het DB stelt het regiojaarplan op aansluitend bij wensen/behoeften van de
verenigingen én de doelen van de KNZB.
• Het DB, Sectorcommissies en Werkgroepen bedenken en voeren vernieuwingen/
verbeteringen door.
• De sectorcommissies organiseren jaarvergaderingen en inspraakbijeenkomsten.
• De Penningmeester beheert de geldmiddelen/bezittingen van de regio en
rapporteert hierover aan de verenigingen en de KNZB.
• Het Regiobureau voert de financiële administratie.
• Het DB onderhoudt nauwe contacten met verenigingen en Bondsbureau/-bestuur.
• DB-leden zijn aanwezig bij de KNZB ALV en stimuleren aanwezigheid van
verenigingen.
• Leden van de regio-organisatie participeren in landelijke
bijeenkomsten/werkgroepen.
• Het DB organiseert de Regioraad in Q1.
• Het DB organiseert Regiobijeenkomsten
• Het DB verstuurt mailings om leden op de hoogte te houden van ontwikkelingen.
• De Secretaris en mdw Regiobureau beheren de sociale kanalen, delen relevante
post en maken eigen posts.
• De Webmaster beheert de website en plaatst nieuwsberichten binnen 2
werkdagen na aanlevering.
• De sectorcommissies stellen per kampioenschap een reporter aan, die (live)
communiceert over het kampioenschap.

