KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – ALGEMEEN SECRETARIAAT
V.Z.W. KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
(ondernemingsnummer 0409.395.428)
PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2016 – DIENSTJAAR 2015
GEHOUDEN IN HET KBZB BONDSBUREAU, REEBOKSTRAAT 28 – 1000 BRUSSEL
OP WOENSDAG 11 MEI 2016 OM 19.00 UUR
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Michel LOUWAGIE die alle aanwezige leden verwelkomt.
De agendapunten 7, 8 en 12 worden op vraag van voorzitter LOUWAGIE uitgesteld tot na de behandeling van agendapunt 9 (verkiezing van
de nationale voorzitter).
1. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van gemandateerden
Zijn ontslagnemend als regionale gemandateerden wegens einde mandaat:
VANDER BEKEN Arthur – DE SCHEPPER Christiane – SAMYN Laurent – DE KIMPE Ingrid – SYMOENS Wim
Zijn kandidaat als nieuwe regionale gemandateerden:
PAREZ Bernard – SCAILLET Sarah – DORNEZ Lieven – FORSYTH Babette – SARRAZIJN Mike
2. Naamafroeping van de gemandateerden van de Vlaamse Zwemfederatie, de Fédération Francophone Belge de Natation en de Koninklijke
Belgische Zwembond.
Zijn aanwezig:
KONINKIJKE BELGISCHE ZWEMBOND:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB;
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB; (niet gemandateerd)
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB; (niet gemandateerd)
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE:
Johnny VAN DER STRAETEN (ondervoorzitter KBZB)
Koen DE CARNE
Maurice VAN DE VOORDE
Lieven DORNEZ
Ronny BUGGENHOUT
Mike SARRAZIJN
Babette FORSYTH

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:
Paul EVRARD (ondervoorzitter KBZB)
Bernard PAREZ
Sarah SCAILLET
Francis MERCIER
Marc TOPPET

Is verontschuldigd als afgevaardigde van de Fédération Francophone Belge de Natation:
- mevrouw Laurence LAMBREMONT (met volmacht aan mevr. Sarah SCAILLET)
Is afwezig als afgevaardigde van de Fédération Francophone Belge de Natation:
- mevrouw Cathy VANKEMEULEN (zonder schriftelijke volmacht).
Secretaris-generaal Wouter GEORGES gaat over tot de controle van de stemgerechtigden.
Het aantal stemgerechtigden bedraagt in totaal 14 geldige stemmen, bijgevolg zijn 10 stemmen vereist voor een 2/3 meerderheid en 8
stemmen zijn vereist voor de eenvoudige meerderheid.
3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Statutaire Vergadering gehouden op 16/05/2015
Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. De notulen worden goedgekeurd.
4. Goedkeuring van het beleidsverslag 2015
Secretaris-generaal W. GEORGES verontschuldigt zich voor de laattijdige opmaak en verzending van dit beleidsdocument.
Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. Het beleidsverslag van het jaar 2015 wordt goedgekeurd.
M. LOUWAGIE benadrukt niettemin nog een aantal sportieve prestaties die geleverd werden door onze zwemmers, voornamelijk in het
vooruitzicht van de Olympische Spelen Rio 2016.
5. Goedkeuring van de rekeningen van de vzw Koninklijke Belgische Zwembond in 2015 en van het verslag van de rekeningnazichters.
De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2015 alsook het verslag van de rekeningnazichters werden samen met de dagorde
naar alle gemandateerden opgestuurd. Er werden geen schriftelijke opmerkingen ontvangen.
Niettemin worden een aantal specifieke inkomsten- en uitgavenposten toegelicht en beknopt besproken.
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Ingrid DE KIMPE geeft lezing van het verslag van de bijeenkomst van de rekeningnazichters, die op 20.04.2016 werd gehouden op het
bondsbureel te Brussel.
De Algemene Vergadering beslist om de balans en de exploitatierekening goed te keuren en feliciteert secretaris-generaal Wouter
GEORGES voor het zorgvuldig en oordeelkundig bijhouden van de rekeningen en voor zijn bijdrage aan de begroting van het jaar 2016.
Voorzitter Michel LOUWAGIE laat op de zitting een belangrijk overzichtsdocument circuleren. Hiermee krijgen alle aanwezige leden in
volledige transparantie inzage in de evolutie van de financiële resultaten van de periode 1999-2016. Hij feliciteert secretaris-generaal W.
GEORGES voor de opmaak van dit uitzonderlijk financieel informatiedocument.
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2015.
De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2015.
7. Aanduiding van vier rekeningnazichters en twee plaatsvervangers voor het boekjaar 2016.
Mevrouw Ingrid DE KIMPE en de heer Pascal DE SAEDELEER worden voorgedragen door de Vlaamse Zwemfederatie (Reserve: Danny
UYTTERSPROT).
De heren André HIERNAUX en Jacques MASSCHELEIN worden voorgedragen door de Fédération Francophone Belge de Natation.
De Algemene Vergadering bevestigt formeel hun benoeming tot rekeningnazichter.
8. Goedkeuring van de begroting 2016.
De begroting voorgesteld door de Raad van Bestuur wordt besproken en gedetailleerde toelichtingen worden verstrekt door voorzitter M.
LOUWAGIE en secretaris-generaal W. GEORGES.
De voorgestelde begroting 2016, waarvan het resultaat steeds sterk beïnvloed wordt door de mate van nationale waterpoloactiviteiten, wordt
vervolgens door de Algemene Vergadering goedgekeurd.
9. Verkiezing van de nationale voorzitter
Naar aanleiding van de oproep tot kandidaturen voor de verkiezing van de voorzitter van de vzw Koninklijke Belgische Zwembond zijn er 3
tijdige en ontvankelijke kandidaturen:
WEISE Fabrice (voorgedragen door Waterpoloclub Nieuwpoort WPCN)
LOUWAGIE Michel (uittredend en herkiesbaar)
DE BACKER Joeri (voorgedragen door Zwemclub Tieltse Zeeduivels ZTZ)
De kandidaten krijgen elk 10 minuten om zich voor te stellen aan de Algemene Vergadering.
18u30-18u40: Fabrice WEISE, kandidaat-voorzitter voorgedragen door WPCN Nieuwpoort, krijgt het woord.
Hij geeft een korte voorstelling van zijn professionele activiteiten bij de politie waar hij reeds diverse functies heeft vervuld.
Hij was zowel actief als competitiezwemmer en waterpolospeler binnen de waterpoloclubs ROSC Oostende / WPCN Nieuwpoort.
Zijn motivatie om een nationaal mandaat in een hoger orgaan binnen de Belgische zwemwereld te vervullen, kwam op vraag van bepaalde
personen in zijn entourage.
Enkele algemene beleidsvoorstellen:
- voorstel tot meer confederale structuur voor de KBZB door het bepalen welke bevoegdheden er nog binnen de nationale en de
beide regionale federaties kunnen opgenomen worden;
- meer evenredige en brede vertegenwoordiging per discipline in de diverse organen;
- werk maken van betere interne en externe communicatie;
- algemene filosofie bestaat in de creatie van grote instroom via zwemmen (recreatief/competitief);
- sportieve beslissingen moeten genomen kunnen worden door sportieve verantwoordelijken, en niet door bestuurders.
18u40-18u50: Michel LOUWAGIE, uittredend en herkiesbaar voorzitter, krijgt het woord.
Hij geeft een kort overzicht van zijn sportieve carrière op het hoogste nationale niveau, zowel als zwemmer (Belgisch kampioen en
recordhouder), waterpolospeler (BZK Brugge in 1e klasse) als zwemtrainer binnen diverse clubs.
Via zijn opleiding LIC. L.O. met specialiteit zwemmen werd hij assistent aan de UGENT en was hij auteur van een handboek “Leren
Zwemmen”.
Hij verhuisde uiteindelijk van de universiteit naar AA Gent, waar hij in 1990 begon als algemeen manager van de voetbalclub.
Hij geeft verder een overzicht van al zijn mandaten als bestuurder (BOIC, KAA Gent, Pro League).
18u50-19u00: Joeri DE BACKER, kandidaat-voorzitter voorgedragen door ZTZ Tielt, krijgt het woord.
Hij geeft een korte voorstelling van zijn professionele activiteiten (zaakvoerder bij J&E Projects BVBA) alsook van zijn actieve medewerking
binnen zijn club (oud-zwemmer, oud-waterpolospeler, bestuurder, zwemofficial en ouder van 3 competitiezwemmers).
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Zijn kandidatuur is vooral een signaal om de Algemene Vergadering te wijzen op de stand-still van de vzw KBZB als gesloten en logge
organisatie. Hij geeft enkele concrete operationele opmerkingen en suggesties ter verbetering. Verder pleit hij voor meer invloed en inspraak
van de sportcommissies tegen een te dominante rol van de Raad van Bestuur.
Na deze presentatie verlaat voorzitter LOUWAGIE de zitting en vervult ondervoorzitter P. EVRARD, gelet op zijn anciënniteit, tijdelijk de rol
van waarnemend voorzitter om de verkiezing in goede banen te leiden. Hij geeft enkele toelichtingen over de procedure en de manier van
stemming voor de verkiezing van de nationale voorzitter.
Cathy VANKEMEULEN is niet aanwezig en zonder volmacht, waardoor er geen geldige stem in haar naam kan uitgebracht worden.
Michel LOUWAGIE heeft als uittredend voorzitter geen stemrecht in deze verkiezing.
Er zijn bijgevolg 13 aanwezige gemandateerden met stemrecht, waardoor er 7 stemmen vereist zijn voor een eenvoudige meerderheid.
De Algemene Vergadering gaat over tot geheime stemming.
Na telling van de stemformulieren door ad-hoc stemopnemers I. DE KIMPE en C.LIPPENS zijn er 13 geldige stemmen uitgebracht, met
volgend resultaat:
MICHEL LOUWAGIE: 10 stemmen op 13.
JOERI DE BACKER: 1 stem op 13.
FABRICE WEISE: 2 stemmen op 13.
Dhr. Michel LOUWAGIE wordt bijgevolg herkozen als nationale voorzitter voor een nieuw mandaat van 2 jaar.
Hij bedankt de Algemene Vergadering voor de bevestiging van hun vertrouwen. Hij doet vervolgens een oproep aan de beide overige
kandidaten om zich te engageren, via een officieel orgaan of waterpolocomité binnen de regionale federatie, en om zich ten dienste te stellen
van de zwem- en waterpolosport.
De Algemene Vergadering applaudisseert zowel voor de herkiezing van de heer LOUWAGIE als voor de sportieve en positieve ingesteldheid
van de beide andere kandidaten, F. WEISE en J. DE BACKER.
10. Bekrachtigingen Raad van Bestuur.
De volgende personen worden in hun mandaat als bestuurder bekrachtigd voor de duur van een jaar:
Paul EVRARD – Bernard PAREZ – Sarah SCAILLET – Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE – Lieven DORNEZ.
11. Interpellaties.
Nihil. Geen interpellaties ontvangen.
12. Problematiek “Gemengde waterpoloploegen in officiële nationale waterpolocompetities, georganiseerd door de KBZB”.
De Algemene Vergadering bespreekt het voorstel dat voorzitter Michel LOUWAGIE namens de Raad van Bestuur wenst voor te dragen:
 De Raad van Bestuur blijft voorstander van haar algemene filosofie om strikt de LEN/FINA te volgen. Voorzitter LOUWAGIE benadrukt
dat gemengd waterpolo niet voorzien en georganiseerd wordt binnen de FINA en de LEN. Bijgevolg is het niet meer dan logisch en
coherent dat de KBZB zich aansluit bij de LEN & FINA, zoals dit ook gebeurt binnen talloze andere nationale federaties. Bovendien
voorzien de LEN en de FINA momenteel enkel officiële kampioenschappen vanaf de leeftijd van 15 jaar, die afzonderlijk georganiseerd
worden voor jongens en meisjes.
 Voor het waterpoloseizoen 2016-2017 zou als overgangsjaar uitzonderlijk een afwijking kunnen toegestaan worden met betrekking tot
gemengd waterpolo tot en met de leefijdscategorie U17.
 Vanaf het waterpoloseizoen 2017-2018 zou er dan een eind komen aan gemengd waterpolo op nationaal niveau vanaf de
leeftijdscategorie U13.
 Tijdens het overgangsseizoen 2016-2017 zal er door de Nationale SCWP onderzocht worden welke mogelijkheden en alternatieven
aangeboden kunnen worden aan de betrokken meisjes en dames. Eventueel kan er een werkgroep opgericht worden om een
regionalisering, geografische indeling of samenvoeging van bepaalde leeftijdscategorieën uit te werken.
De Algemene Vergadering neemt de volgende unanieme beslissing:
 Gemengd waterpolo in de leeftijdscategorieën U13 & U15 blijft tot nader order integraal en onbeperkt behouden en toegelaten.
 Tijdens het overgangsseizoen 2016-2017 zal gemengd waterpolo uitzonderlijk ook nog bijkomend toegelaten worden in de
leeftijdscategorie U17, maar enkel op voorwaarde dat er vanaf het daaropvolgende waterpoloseizoen 2017-2018 een definitief einde
komt aan gemengd waterpolo in alle nationale kampioenschappen voor alle leeftijdscategorieën vanaf U17 en ouder (dus ook voor
Seniores).
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Deze unanieme beslissing van de Algemene Vergadering zal via een persbericht door secretaris-generaal W. GEORGES gecommuniceerd
en gepubliceerd worden.
13. Voorstellen tot wijziging van statuten
Nihil
14. Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste.
De Algemene Vergadering heeft de volgende personen op voordracht van de regionale zwemfederaties benoemd tot Lid van Verdienste
KBZB:
 DEMEESTER Martin (DDAT)
 VANDER BEKEN Arthur (HELIOS)

Voorzitter Michel LOUWAGIE bedankt alle aanwezige leden voor hun inzet gedurende het ganse jaar en hoopt te kunnen blijven rekenen op
hun blijvend engagement. Hij sluit na al deze punten de vergadering af om 20.15 uur.

De Verslaggever,

Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal.

Michel LOUWAGIE,
Voorzitter.
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