KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 18 OKTOBER 2016 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE, bestuurders VZF.
Paul EVRARD – Bernard PAREZ, bestuurders FFBN.
Verontschuldigd:
Lieven DORNEZ – Sarah SCAILLET.
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 22.09.2016 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Waterpolo:
• Bespreking wijziging bondsreglement ifv. bestuur en beheer nationale waterpolo.
M. LOUWAGIE beklemtoont de belangrijkheid van dit punt nadat de piste van de oprichting van een aparte vzw voor waterpolo
werd verlaten.
In grote lijnen gebeurt de reorganisatie als volgt:
• De bevoegdheid van de SCWP wordt beperkt tot alle sporttechnische en organisatorische aangelegenheden met betrekking
tot de Belgische waterpolocompetities (kampioenschappen en beker).
• De SPCEL WP verdwijnt als bondsorgaan maar voor de omschrijving van de bevoegdheden van het nieuwe DIRCOM WP
wordt wel vertrokken van de huidige bevoegdheden van de SPCEL WP, uitgebreid met meer financiële en sportieve
beslissingsmogelijkheden over de werking van de nationale ploegen en internationale samenwerking.
• De nationale WP-coördinator zal fungeren als adviseur van het DIRCOM WP en als sporttechnisch verlengstuk op het
terrein.
• De RVB zal enkel nog tussenkomen als laatste instantie indien nodig, in geval van een probleem of blokkering, en om te
beslissen over financiële zaken en/of belangrijke beleidspunten.
• De RVB kent een jaarlijks budget toe aan het DIRCOM WP, dat dit zelf kan aanvullen met eigen middelen of sponsoring.
• De RVB duidt de leden van het DIRCOM WP aan, na advies vanuit de beide regionale federaties.
De RVB keurt principieel deze wijzigingen van de waterpolostructuren goed, die zullen ingaan op 01 januari 2017.
• Bespreking overzicht financiële exploitatie mbt. waterpolo binnen KBZB – VZF – FFBN
De RVB heeft kennis genomen van de globale financiële analyse en de actuele geldstromen aangaande alle waterpolo
gerelateerde aangelegenheden binnen de 3 betrokken zwemfederaties samen.
Secretaris-Generaal W. GEORGES geeft hierover enkele bijkomende toelichtingen.
Zowel de VZF als de FFBN melden dat zij geen financiële bijdrage wensen te leveren aan de toelage die jaarlijks door de KBZB
zal toegekend worden aan het nieuwe nationale WP-directiecomité in functie van de nationale waterpolowerking.
• Goedkeuring wijziging bondsreglement art. BKWP 02 (Gemengde of homogene ploegen).
De RVB neemt kennis van dit voorstel tot reglementswijziging aangaande gemengde of homogene ploegen waterpolo naar
aanleiding van de resoluties die op de vorige vergadering door de RVB werden uitgevaardigd.
De RVB keurt deze aanpassingen goed.
02.2. SPEEDO – KBZB
Voorzitter M. LOUWAGIE doet verslag van zijn ontmoeting met R. SMOLDERS en C. VANDEWALLE van All Sport Speedo en
verduidelijkt het contractvoorstel van SPEEDO.
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Dit zou beperkt blijven tot een sponsorbijdrage en de levering van de nationale badmutsen. Qua publicitaire return wenst
SPEEDO niettemin de huidige voorwaarden en rechten te behouden.
De KBZB moet in elk geval op zoek gaan naar een leverancier voor de nationale team-outfit. SPEEDO vraagt momenteel wel
nog steeds exclusiviteit op het gebied van badmode. Bondsvoorzitter LOUWAGIE zal bijgevolg een voorstel opvragen bij enkele
reguliere sportkledijleveranciers.
De FFBN zal geen nieuw contract met SPEEDO ondertekenen. De FFBN zal de lijst van benodigde uitrustingen overmaken aan
bondsvoorzitter LOUWAGIE om eventueel een gemeenschappelijke kledijpartner aan te trekken
De VZF heeft een nieuw contract met SPEEDO ondertekend voor 4 jaar (2017-2020).
02.3. Subsidies jeugdprojecten Nationale Loterij 2016.
De KBZB heeft de officiële toekenningsbrief van de bevoegde minister ontvangen. De toegekende jaarlijkse subsidie voor de
nationale jeugdactiviteiten is gedaald met zo’n 15%.
03. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. WK SWI 25M Windsor CAN 06-11 DEC 2016
• De RVB neemt kennis van het voorlopig overzicht van de (beperkte) nationale delegatie voor dit WK.
De hotelreservatie (voorlopig pas vanaf 02 DEC) moet na 27 OKT nog aangepast worden in functie van de vluchtregeling
(aankomst op 01 DEC).
W. GEORGES maakt melding van de afzegging van Pieter TIMMERS.
• De RVB neemt kennis van de vraag vanuit de VZF (K. VANBUGGENHOUT) tot deelname aan het FINA World Sports
Medicine Congress (03-04 DEC) door V. CALLEWAERT (kiné VZF ter plaatse) en keurt dit goed.
03.2. Info resultaten FINA SWI World Cups * Pieter TIMMERS
De RVB heeft kennis genomen van de mooie sportieve prestaties van Pieter TIMMERS tijdens de 3 SWI World Cups in Beijing,
Dubai en Doha.
03.3. NAT. TEAM BEL WP: planning, activiteitenprogramma & budget 2016-2017
De RVB heeft kennis genomen van het voorstel van de nationale WP-coördinator Wim VAN HECKE, dat zou voorzien in een
nationale werking voor zowel de CAT JUN/U17 als voor de CAT U20.
De deelname aan het LEN EK-kwalificatietornooi WP JUNIOR in mei 2017 als het sportieve objectief op korte termijn wordt
echter niet aanvaard door de RVB (zie ook Pt. 05.3.). De RVB bespreekt de toekenning van het jaarlijks WP-budget.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. BK SWI Korte Baan Brugge * 12-13 NOV 2016:
• De RVB neemt kennis van de uitnodiging voor het persmoment op maandag 07 november te Brugge.
Voorzitter M. LOUWAGIE en Secretaris-Generaal W. GEORGES zullen aanwezig zijn om de KBZB te vertegenwoordigen.
• De RVB bespreekt de verplichte deelname aan dit BK 25M in functie van de toekenning van eventuele KBZBonkostennota’s overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst KBZB-Atleet.
04.2. BK Open Water 2016: evaluatie algemene deelname en organisatie VWZ Willebroek 27-28 AUG.
De RVB neemt kennis van de info en de feedback vanuit de nationale SCOW, die betreurt dat er geen nationaal klassement
meer is over verschillende OW-deelwedstrijden en dat er geen BK Schoolslag OW meer wordt voorzien.
De RVB verwijst niettemin naar haar coherente beslissing om op nationaal niveau in grote lijnen de LEN/FINA-afstanden en –
competities te volgen. Bijgevolg blijft het vernieuwde BK-concept behouden.
04.3. BK Open Water 2017: evaluatie diverse kandidaturen en toewijzing organisatie BK 5km*7,5km*10km*25km*timetrial.
De RVB neemt kennis van de kandidaturen van de clubs VWZ, ZGEEL, RCCC, BZK en SWEM voor één of meerdere van de
officiële BK-events OW. De RVB beslist uiteindelijk om de organisatie van de BK OW 2017 opnieuw toe te kennen aan VWZ
Willebroek gelet op het aanbod van het ganse BK-pakket.
De organisatie van een BK 25KM mag deel uitmaken van het BK-programma (26-27 augustus 2017) op voorwaarde dat de
organisatiekosten ten laste van de KBZB ongewijzigd blijven tov. het jaar 2016.
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04.4. Aanbestedingsoproep BK SWI-SY-DIV-MAS & Beker van België WP 2017.
De officiële aanbestedingsoproep werd gelanceerd via email en de website. Momenteel werden er nog geen aanbestedingen
ontvangen. De opening van de enveloppen gebeurt op de volgende RVB-zitting dd. 15 november 2016.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
Nihil.
05.2. FINA
- WADA 2017 Lijst met verboden middelen en methodes: de RVB heeft kennis genomen van de nieuwe versie van de
WADA-lijst die aan alle belanghebbende personen en organen werd overgemaakt.
- FINA Whereabouts Q4 2016: een mogelijke Filing Failure van een Belgische zwemmer (eventuele inbreuk op whereaboutsverplichting) werd opgelost na contact met zowel de FINA als de atleet.
- FINA Water Polo Referees List 2017: op advies van de Centrale Scheidsrechterscommissie werd de verlenging van de
nominatie van K. DE BOECK en A. D’HOSSCHE als internationale FINA-scheidsrechters goedgekeurd.
- FINA Sports Medicine Committee: de KBZB ontving een gunstig advies betreffende het gebruik van diabetes-patches tijdens
officiële zwemwedstrijden op voorwaarde dat de betrokken atleet een geldige TUE-aanvraag heeft voor insuline.
05.3. LEN
- Inschrijvingsformulieren LEN Water Polo Events 2017 & European WP Championships 2018 (deadline 01 DEC 2016):
Aangezien een deelname sportief niet opportuun is, zal de KBZB bijgevolg geen inschrijving indienen bij de LEN voor het EKkwalificatietornooi WP U17/JUN in 2017 (zie ook Pt. 03.3. budget en programma NAT. TEAM WP).
- Info LEN Water Polo Meeting & Calendar * Ostia ITA 14-15 OCT 2016:
* promotie junior- en jeugdwaterpolo via eventuele oprichting van een EK Waterpolo U15 door LEN.
* organisatie van HABAWABA-zomerkampen waterpolo (voor leeftijden 7-11j / ook gemengd).
* creatie en ontwikkeling van een Beach Waterpolo competitietoer.
* uitnodiging, kalender en deelnamevoorwaarden betreffende EU Nations WP 2017.
- Info LEN Congres & Calendar Meeting 2017 > Marseille FRA 12-13 mei 2017.
05.4. VZF
Nihil.
05.5. FFBN
Er komt in het Franstalig secundair onderwijs dan toch geen aanpassing van mogelijk gemengd sporten op school.
06. Allerlei
06.1. Diversen
Nihil.
06.2. Opmerkingen en goedkeuring PV’s SPCEL SWI & SY 08.09.2016 en SPCEL WP 22.09.2016
De RVB neemt kennis van de schriftelijke reacties van F. WEISE (opmerking over PV SPCEL WP niet weerhouden) en K. VAN
BUGGENHOUT (opmerking over PV SPCEL SWI wel weerhouden). De 3 verslagen van de Sportcellen worden goedgekeurd.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG 15 NOVEMBER 2016 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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