KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSD
WOENSDAG 27 MAART 2013 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
anwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Martin DEMEESTER – Bart DEWULF, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Voorzitter M. LOUWAGIE vraagt 1 minuut stilte als eerbetoon aan dhr. Pierre FENAUX, jarenlang actief in de Belgische
zwemwereld en gisteren overleden.
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 11.02.2013 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Nationale Loterij
W. GEORGES deelt mee dat de subsidie voor de nationale jeugdprojecten 2012 werd ontvangen en dat de
dossieraanvraag voor de nationale jeugdprojecten 2013 tijdig werd ingediend bij de Nationale Loterij
02.2. Info Sponsoring KBZB
W. GEORGES geeft toelichting over de stand van zaken betreffende een eventueel commercieel project met BELFIUS &
BOIC. Er wordt binnenkort een definitief besluit verwacht via LDC Consulting.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. Document “Verklaring Atleten / Begeleiders” bij afwijkende verplaatsingen Nationale Selecties.
Dit document wordt definitief goedgekeurd na enkele kleine aanpassingen.
03.2. WK SWI & OW Barcelona 2013: FINA Travel & Accommodation Assistance e.a.
W. GEORGES geeft toelichting over deze aanzienlijke steun van de FINA (10 atleten SWI / 2 atleten OW / 2 begeleiders)
die berekend wordt op basis van het aantal Belgische atleten op voorgaande WK’s 50m & 25m.
03.3. Goedkeuring KBZB-selectiecriteria internationale wedstrijden Open Water
Volgend op de voorafgaande evaluatie van deze selectiecriteria en de te realiseren minimumtijden in de SPCEL SWI dd.
19.03.2013 heeft de RVB de aangepaste automatische kwalificatievoorwaarden alsook de limiettijden nogmaals
besproken en definitief goedgekeurd.
De jaarlijkse indoor 5km OW time trial zal doorgaan op maandag 20 mei 2013 (BK OPEN – Wezenberg zwembad
Antwerpen).
W. GEORGES meldt dat het EK Open Water Seniores 2013 door de LEN werd geannuleerd wegens problemen met de
(inter)nationale OW-kalender en het gebrek aan een organisator. Bijgevolg valt deze wedstrijd weg als kwalificatiemoment
of als selectiedoel.
04. Voorstellen tot wijzigingen KBZB-reglementen editie 2013
04.1. De RVB bespreekt de synthese en het werkdocument met voorstellen tot reglementswijzigingen, opgemaakt door
W. GEORGES en C. LIPPENS.
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In het algemeen werd er een uniformisering van terminologie doorgevoerd (geschil > klacht, competitie > wedstrijd, alle
termijnen in kalenderdagen ipv werkdagen, etc…).
Naar aanleiding van opmerkingen vanuit het FFBN Sportcomité Synchro over de eventuele verhoging van de min.
aanbestedingsbedragen voor de organisatie van de diverse BK’s synchro, beslist de RVB uiteindelijk om deze
minimumbedragen aan te passen met onderscheid tussen BK cat. MIN – CAD en BK cat. JUN – SEN.
De nieuwe editie van de bondsreglementen zal binnenkort verspreid en gepubliceerd worden.
Er zijn dit jaar geen statutenwijzigingen voorzien.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
-

Vergadering werkgroep “Fiscaal statuut scheidsrechters” (20.02.2013): toelichtingen worden gegeven door W.
GEORGES. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers en scheidsrechters:
• Vrijwilligers: dossier ingediend bij Hoge Raad voor Vrijwilligers met positief advies aan Ministerie Sociale
Zaken met verzoek tot verdubbeling van het max. jaarlijkse plafond (van € 1.257,51 momenteel naar €
2.512,02). Dit zou uiteraard een uitstekende zaak zijn voor de sportclubs en –federaties maar het blijft nog
een tijd wachten op de eventuele goedkeuring. Er komt alleszins geen aanpassing of verhoging van het max.
forfaitaire bedrag per dag (€ 31,34).
• Scheidsrechters: op basis van de huidige vergoedingen gehanteerd binnen de betrokken sportfederaties zal
een globaal voorstel tot fiscale circulaire (“ruling”) voor “scheidsrechters” opgemaakt worden door BOIC-VZFAISF dat vervolgens aan het Ministerie van Financiën wordt voorgelegd. Ook hier worden de komende
maanden nog geen concrete afspraken of beslissingen verwacht.

-

Evaluatievergadering Olympische nationale sportfederaties / OS LONDON 2012 + OS RIO 2016 (26.02.2013):
commentaren worden gegeven door P. EVRARD & W. GEORGES. De bijeenkomst handelde louter over een
“gezamenlijk visie” voor RIO 2016, er was geen enkele ruimte voor evaluatie van de BOIC-selectiefilosofie OS2012.
De presentaties over de werking van sportbonden als Hockey en Wielrennen waren ook niet representatief voor het
merendeel van de aanwezige Olympische sportfederaties.

-

Verkiezingen Raad van Bestuur BOIC (31.05.2013 – 18u00 – Brussel):
• De kandidatuur van M. LOUWAGIE voor de Raad van Bestuur BOIC werd ondertussen ingediend.
• Aanduiding 3 KBZB-afgevaardigden: W. GEORGES – P. EVRARD – J. VAN DER STRAETEN
• Overlijdensbericht baron F. NARMON

05.2. FINA
- FINA-verkiezingen 2013-2017
* verkiezingen: info & deadline kandidaturen. Er worden normaliter geen kandidaten voorgedragen door de KBZB.
* algemeen FINA-congres en diverse technische congressen worden georganiseerd voor aanvang WK-competitie
* P. EVRARD en W. GEORGES zullen de KBZB vertegenwoordigen op het FINA General Congress – 26.07.2013.
- Info Press Releases (kalender FINA World Cups Swimming, loting poules WK Waterpolo Barcelona, verlenging
partnership FINA-MIKASA 2013-2016, etc…)
05.3. LEN
- Overzicht met data & deadlines van alle LEN EVENTS 2013
- Bids LEN European Championships Open Water 2013 (geannuleerd!) / EC Swimming 25m 2014 / EC Swimming 2016.
De LEN heeft met onmiddellijke ingang “Bidding Guidelines” ingevoerd, waaronder diverse garanties en verplichtingen
waaraan een organisator moet voldoen alvorens zijn kandidatuur in te dienen voor de organisatie van een EK.
05.4. VZF:
- Aanduiding nieuwe topsportcoördinator > Koen VAN BUGGENHOUT. Een beknopte voorstelling wordt gegeven door J.
VAN DER STRAETEN.
- Commentaren Algemene Vergadering VZF – 23.03.2013: commentaren door J. VAN DER STRAETEN, geen specifieke
opmerkingen.
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05.5. FFBN:
- Algemene Vergadering FFBN – 16.03.2013: commentaren door P. EVRARD, geen specifieke opmerkingen.
- GPICF verhuist van Seraing naar La Louvière (19-21 april 2013).
W. GEORGES vraagt aan de beide regionale federaties om zo spoedig als mogelijk hun 7 afgevaardigden voor de
Algemene Vergadering KBZB aan te duiden of te herbevestigen.
05.6. Briefwisseling MZV Eeklo & TZK Tielt
De RVB heeft kennis genomen van de bezwaren geuit door deze beide waterpoloclubs.
Voorzitter LOUWAGIE geeft een summiere ontstaansgeschiedenis van de beslissing om de verplichte min. diepte van
1,80m in te voeren voor de hoogste afdeling van het BK Waterpolo aangezien daar de speelomstandigheden en de
infrastructuur zo optimaal mogelijk moeten zijn voor de ontwikkeling van een modern en atletisch waterpolo en voor de
verdere rekrutering voor nationale selecties. Het ontwerp van antwoord aan de clubs wordt besproken en aangepast.
De RVB bespreekt de alternatieven voor de clubs die niet zouden voldoen aan deze verplichting en is van oordeel dat de
clubs al jaren op de hoogte waren en zich desgevallend al lang hadden kunnen voorbereiden op deze maatregel die van
kracht wordt vanaf het volgende WP-seizoen 2013-2014.
05.7. Ontslag G. CLAES – Nationale Sportcommissie Waterpolo
De RVB heeft kennis genomen van deze briefwisseling van Guido CLAES en betreurt zijn ontslag. Hij wordt van harte
bedankt voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren binnen de regionale en nationale federatie.
06. Allerlei
06.1. EK JUN Synchro Poznan
De RVB neemt kennis van de resultaten gerealiseerd door de FFBN-selectie op de internationale wedstrijd te Bratislava.
Aangezien de opgelegde minima (solo: 71,30 - duo: 67,07) niet effectief werden gerealiseerd, dient de voorlopige EJKinschrijving (“preliminary entry”) ten laatste op 15.04.2013 te worden ingetrokken.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG 16 APRIL 2013 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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