
Subject: Re: Sectievergadering KNKF - Sectie Powerliften
From: remco@no-excuses-hilversum.nl
Date: 06-12-2022 17:04
To: Chris Janssen <chris.janssen@powerliften.sport>

Beste Chris,

Bedankt voor de mail. Iris Scholten en ik nemen deel aan de vergadering. Nu snappen we dat
deze vergadering voornamelijk in het teken staat voor de breedte sport maar als er ruimte is
hebben wij ook wat vragen m.b.t het topsport gedeelte. Hierbij onze punten:

- Idee omtrent talenten: Een reservelijst opstellen naast de kernploeg. Zo kan er bij uitval
gekozen worden om talent een kans te bieden.

- Wedstrijdcoaches licentie Coach Level I: vanaf wanneer is de verwachting dat dit vereist is?
Geldt dit ook voor KNKF-leden die zelf atleet zijn en een andere atleet willen coachen op een
NK?

- Idee omtrent promotie en communicatie: maandelijkse of twee-maandelijkse nieuwsbrief met
ontwikkelen en nieuws binnen de sectie om communicatie naar leden te verbeteren

Topsportprogramma:
- wordt vooraf inzichtelijk gemaakt naar atleten waarop zij door de prestatiemanager
beoordeeld worden/naar welke criteria gekeken gaat worden?

- Nav bovenstaande: is dit al bekend of moet dit nog vormgegeven worden?

- Gaan de CT’s op 1 plek in NL plaatsvinden of rouleren?

- Is het Budget voor de topsport per kalenderjaar of per wedstrijd? Is ook een andere
verdeling mogelijk?

- Wordt de selectie ook meegenomen in hoe het programma vorm gaat krijgen? Kunnen we (straks)
bij iemand terecht met vragen, suggesties, opmerkingen etc. En zo ja bij wie? Hoe kunnen we de
verantwoordlijkheden over alle partijen goed uitsmeren?

- Benchregels: komt er een aparte briefing voor scheidsrechters hoe hier mee wordt omgegaan?

We kijken uit naar zaterdag om de sport waar we van houden weer een stapje beter te krijgen!

Met vriendelijke groet,

Remco Sanders
No Excuses

Chris Janssen schreef op 2022-11-30 23:34:

Beste club aangesloten bij de KNKF - Sectie Powerliften,

Op zaterdag 10 december zal onze sectievergadering gehouden worden in
Son & Breugel. Graag nodigen wij u daarvoor uit. Per club zijn
maximaal twee vertegenwoordigers welkom. De agenda en documenten vindt
u in de bijlage. Mocht u zelf nog vragen of opmerkingen willen
aanleveren, dan ontvangen we die graag voor woensdag 7 december.

Inloop: 9.30 uur
Vergadering: 10.00 - 12.00 uur

Locatie:

Café Restaurant De Zwaan
Markt 9
5691 AR Son

Wij hopen u graag dan te verwelkomen!
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Met vriendelijke groeten,

Chris Janssen
Voorzitter K.N.K.F. - Sectie Powerliften
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