KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – ALGEMEEN SECRETARIAAT

V.Z.W. KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2008 GEHOUDEN IN
DE V.I.P. TRIBUNES VAN A.A. GENT, 42 BRUILOFTSTRAAT – 9050 GENTBRUGGE OP 18
APRIL 2008 OM 19.00 UUR – DIENSTJAAR 2007
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Michel LOUWAGIE die alle
aanwezige leden verwelkomt.
1. Naamafroeping van de afgevaardigden van de Vlaamse Zwemfederatie, van de
Fédération Francophone Belge de Natation, en de federale gemandateerden.
Zijn aanwezig:Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB;
Willy FRAIPONT – secretaris-generaal KBZB;
Wouter GEORGES – secretaris-manager KBZB;
Christian LIPPENS – juridisch adviseur;
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE:

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:

Raad van Bestuur
-------------------------------------------------Georges STRAETEMANS – ondervoorzitter
Gérard JANSSEN

Raad van Bestuur
----------------------------------------------------Paul EVRARD - ondervoorzitter
Yves HERMANS
Christiane DE SCHEPPER

Leden
-------------------------------------------------Ronny BUGGENHOUT
Roland TACK
Martin DE MEESTER

Leden
-------------------------------------------------------Rosemay DEPONTHIEUX
Francis MERCIER
Jean-Pol AUVERDIN

Hebben een volmacht gegeven: de heer Dirk CALUS aan de heer Georges STRAETEMANS
de heer Gentil NOENS aan de heer Gérard JANSSEN
mevrouw Cathy VANKEMEULEN aan de heer Jean-Pol AUVERDIN.
Secretaris-generaal Willy FRAIPONT gaat over tot de controle van de stemgerechtigden. Het aantal
stemgerechtigden bedraagt in totaal 15 geldige stemmen, bijgevolg zijn 10 stemmen vereist voor
een 2/3 meerderheid en 8 stemmen zijn vereist voor de volstrekte meerderheid.
2. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van leden
Einde mandaat en uittredend:
mevrouw Marie-José DEWIT, de heren Hugo RASSCHAERT en Jozef STINKENS
Worden aanvaard als lid:
mevrouw Rosemay DEPONTHIEUX, de heren Gentil NOENS en Martin DE MEESTER.
3. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Statutaire Vergadering
gehouden op 04 mei 2007
Het proces-verbaal wordt goedgekeurd.
4. Goedkeuring van het beleidsverslag 2007
Er werden geen schriftelijke opmerkingen gestuurd, het beleidsverslag wordt goedgekeurd.
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5. Financiële toestand van de Bond in 2007 en verslag van de rekeningnazichters.
De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2007 opgesteld door de secretaris-manager
Wouter GEORGES werden samen met de dagorde naar alle leden opgestuurd alsook het verslag
van de rekeningnazichters.
Het boekjaar werd afgesloten met een aanzienlijk verlies € 75.080,99.
De secretaris-manager Wouter GEORGES geeft lezing van het verslag van de rekeningnazichters.
Waren aanwezig: mevrouw Cindy JANSSEN, de heren Jacques MASSCHELEIN en Bert DE BORREL,
de heer André HIERNAUX heeft zich laten verontschuldigen.
Vervolgens bevestigt de voorzitter Michel LOUWAGIE dat hij ten volle de verontrustheid deelt van
alle leden door het belangrijk verlieslatende exploitatieresultaat. Hij verstrekt meerdere
toelichtingen in verband met deze situatie: een ongeziene samenloop van omstandigheden heeft
het verlies veroorzaakt, het deficit te wijten aan de organisatie van het LEN-Congres in Brussel, de
financiële steun aan de organisatie van de Europese Juniorkampioenschappen in Antwerpen, de
verhoging van de deelnamekosten aan de overige internationale ontmoetingen, in goede zin de
verhoging van de premies voor verdienstelijke zwemmers en ten slotte minder ontvangen subsidies
dan vooropgesteld.
Voorzitter Michel LOUWAGIE neemt met veel bitterheid de volle verantwoordelijkheid op zich van
deze situatie.
De algemene vergadering beslist de balans en de exploitatierekening goed te keuren, verleent
kwijting aan de Raad van Bestuur en feliciteert de secretaris-manager Wouter GEORGES voor het
zorgvuldig bijhouden van de rekeningen.
6. Kwijting van de beleidsbeslissingen van de bestuurders voor het jaar 2007.
Na de goedkeuring van het beleidsverslag (zie punt 4) verleent de Algemene Vergadering eveneens
kwijting aan de Raad van Bestuur van de beleidsbeslissingen.
7. Aanduiding van vier nazichters en twee plaatsvervangers voor het boekjaar 2008.
De heren Kris VAN ERUM en Bert DE BORREL (plaatsvervanger: Cindy JANSSEN) worden
voorgedragen door de Vlaamse Zwemfederatie, de Fédération Francophone Belge de Natation zal
de Franstalige rekeningnazichters aanduiden tijdens hun Algemene Vergadering (03/2009).
8. Verkiezing van de Nationale voorzitter
Er werden geen kandidaturen ingediend.
De heer Michel LOUWAGIE, uittredend voorzitter, stelt zich herkiesbaar.
De heer Michel LOUWAGIE wordt, bij geheime stembeurt, herkozen tot nieuwe voorzitter met 12
voorkeurstemmen, 1 tegenstem en twee onthoudingen.
De voorzitter wordt gefeliciteerd met deze uitslag.
9. Voorstel budget 2008.
Het budget opgemaakt door secretaris-manager Wouter GEORGES wordt besproken en vertoont
voor dit jaar een verlies van € 22.700,00.
Na de tussenkomsten van de heren Martin DE MEESTER en Paul EVRARD wordt het budget
goedgekeurd.
10. Bekrachtigingen Raad van Bestuur.
De volgende leden worden in hun mandaat als bestuurder bekrachtigd voor de duur van een jaar:
Paul EVRARD – Yves HERMANS – Christiane DE SCHEPPER – Georges STRAETEMANS – Gérard
JANSSEN – Dirk CALUS.
11. Interpellaties.
Nihil.

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68
EMAIL : info@belswim.be – www.belswim.be
KBZB – REEBOKSTRAAT 28 – 1000 BRUSSEL

2

16/10/2008

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – ALGEMEEN SECRETARIAAT
12. Wijziging van statuten
De volgende statutenwijziging wordt goedgekeurd (toevoegen 2de paragraaf aan Artikel 3.1.)
De Vlaamse Zwemfederatie, de Fédération Francophone Belge de Natation en de bij hen
aangesloten clubs aanvaarden de beslissingen van de bevoegde organen van de Koninklijke
Belgische Zwembond onder voorbehoud van naleving van de decretale beslissingen geldend in de
Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap.
13. Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste.
Op voorstel van de Fédération Francophone Belge de Natation wordt de heer Léon VALLOT
benoemd als Lid van Verdienste voor zijn carrière als bestuurder binnen de KBZB en de FFBN.
Voorzitter Michel LOUWAGIE blikt terug op alle positieve aspecten van het verlopen jaar maar in
het bijzonder beklemtoont hij de goede verstandhouding tussen de twee regionale federaties en de
betere werking van de Sportcommissies.
Hij vervolgt door te verwijzen naar het nogal opzienbarend uiteenlopen van de algemene werking
van de KBZB tijdens het voorbije jaar: de slechte financiële toestand enerzijds, de meer dan
hoopvolle vooruitzichten op sportief vlak anderzijds. De Europese Juniorkampioenschappen in
Antwerpen zijn doorgegaan in een totale euforie na de uitstekende resultaten van onze jonge elite.
Een collectief succes dat de KBZB in tientallen jaren niet meer had beleefd tijden Europese
Kampioenschappen Jeugd. Bovendien heeft men in marge van de agenda van deze Algemene
Vergadering ondertussen ook kennis genomen van de uitstekende resultaten van de Europese
Kampioenschappen Seniors in Eindhoven dit jaar.
Gesterkt door deze hoopgevende tekens van goede verstandhouding heeft bondsvoorzitter Michel
LOUWAGIE een vol vertrouwen voor het jaar 2008 en bedankt alvast alle trouwe medewerkers voor
hun inzet ten gunste van de KBZB.
Voorzitter Michel LOUWAGIE bedankt tenslotte alle sponsors – ALL SPORT SPEEDO / NATIONALE
LOTERIJ / GIA CATARO / VARITECH / COCA-COLA en het BOIC voor hun zeer gewaardeerde steun
aan de KBZB.
Vooraleer de vergadering af te sluiten houdt de voorzitter Michel LOUWAGIE er aan een korte hulde
te brengen aan de secretaris-generaal Willy FRAIPONT die op pensioen gaat vanaf 01/08/2008. Hij
wordt gefeliciteerd voor zijn trouwe diensten gedurende zijn 26-jarige carrière.
Voorzitter Michel LOUWAGIE bedankt alle aanwezige leden voor hun inzet gedurende het ganse
jaar en sluit na al deze punten de vergadering af om 20.00 uur.

De Verslaggever,
Willy Fraipont,
Secretaris-generaal.
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