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01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 27.03.2013 worden definitief goedgekeurd.
De nieuwe versie van de KBZB-reglementen wordt ter beschikking gesteld aan alle leden van de RVB.
02. Financiën
02.1. Voorbereiding Algemene Vergadering KBZB 29.04.2013
De RVB heeft kennis genomen van het volledige dossier met betrekking tot de Algemene Vergadering.
- de dagorde wordt besproken en goedgekeurd.
- het financieel dossier 2012 en het budget 2013 worden besproken en zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
Algemene Vergadering, ook al merkt P. EVRARD op dat een budget steeds vatbaar is voor aanpassing tijdens het
werkjaar.
- verslag vorige Algemene Vergadering dd. 26.04.12, beleidsverslag 2012 en verslag rekeningnazichters boekjaar 2012:
geen opmerkingen ontvangen.
- er werden eveneens geen interpellaties ontvangen of voorstellen tot statutenwijzigingen ingediend.
- ereleden / leden van verdienste: de RVB bespreekt de voordracht van enkele mogelijke kandidaten. Uiteindelijk wordt
door de RVB unaniem beslist om Jean FINET (MHN / FFBN) en Maurice VAN DE VOORDE (DIZV / VZF) aan de Algemene
Vergadering voor te dragen als Lid van Verdienste.
- W. GEORGES noteert de aanwezigheden van de diverse RVB-afgevaardigden.
02.2. Info Sponsoring KBZB
* Er is weinig nieuwe info over de stand van zaken betreffende het eventuele commerciële project met BELFIUS & BOIC
die nochtans samen dit project vorige week hebben besproken. Er wordt binnenkort een definitief besluit verwacht via
LDC Consulting.
* Voorzitter LOUWAGIE informeert naar de sponsoringovereenkomst en de samenwerking van de regionale
zwemfederaties met hun gemeenschappelijke verzekeringsmaatschappij ARENA.
02.3. WP DIV.1 > info tarieven diepe zwembaden
W. GEORGES geeft toelichting bij de overzichtstabel betreffende diverse “diepe” zwembaden.
De RVB stelt vast dat MZV wel degelijk in staat is om in Brugge te spelen wanneer dit vereist is.
Na korte discussie wordt de verplichte maatregel integraal gehandhaafd zonder uitzondering, compensatie of afwijking.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. FINA WK SWI Junior – Dubai 2013:
Voor 15.04.2013 moet aan de FINA worden bevestigd of er al dan niet aan dit WK wordt deelgenomen. Gezien de
eerdere afmelding vanuit de VZF en gezien de redelijk strenge selectiecriteria beslist de RVB om – onder voorbehoud – te
bevestigen dat er geen Belgische deelname zal zijn.
03.3. Info EC QUAL WP U17 Budva (MNE) – 08-12/05/2013
Het infobulletin van dit WP-kwalificatietornooi werd vandaag ontvangen. Gezien de moeilijke bestemming zal de retour
gebeuren op maandag 13 mei, waardoor er bijgevolg een extra (goedkope) overnachting nodig is. Niettemin zal het
voorziene deelnamebudget echter ruimschoots voldoende zijn.
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De RVB keurt deze regelingen goed. De selectiebrief en het voorbereidingsprogramma worden besproken volgende week
tijdens de Sportcel WP 23/04.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
Dienstverlening aan de nationale sportfederaties – Toekenning financiële steun 2013
Volgens W. GEORGES moet het toegekende bedrag van € 2.500 in principe volstaan om telkens 1 Belgische official of
deelnemer een officiële FINA-clinic voor de disciplines SWI-WP-SY te laten bijwonen naar aanleiding van de technische
reglementswijzigingen die na het WK Barcelona 2013 van kracht zullen worden.
Youth Olympic Games Nanking 2014
* De RVB heeft kennis genomen van de kwalificatieprocedure en –criteria vastgelegd door FINA/IOC.
* De RVB heeft eveneens kennis genomen van het verzoek van het BOIC om een voorlopige long list met SWI-atleten
tegen eind april over te maken aan het BOIC. Dit wordt verder besproken op de Sportcel SWI dd. 22.05.2013
Verkiezingen Raad van Bestuur BOIC (31.05.2013 – 18u00 – Brussel): de RVB heeft kennis genomen van de lijst
met alle kandidaten voor deze verkiezingen.
04.2. FINA
- De RVB heeft kennis genomen van de nieuwe Ethische Code van de FINA die automatisch ook van toepassing is voor
alle nationale federaties. Een aantal belangrijke ethische principes worden in detail omschreven en inbreuken kunnen
vanaf heden mogelijk gesanctioneerd worden door de nieuw opgerichte Ethische Commissie van de FINA.
- Info Press Release:
* de FINA heeft een deelnameverbod uitgevaardigd tegen Lance ARMSTRONG in Masters zwemwedstrijden.
* de FINA en het WADA waarschuwen voor het gevaarlijke medische product GW501516.
04.3. LEN
- LEN Fonds 2013 – Competitive Development: in tegenstelling tot de voorgaande jaren heeft de LEN in 2013 geen
budgettaire ruimte om de organisatie van internationale bijscholingen of projecten financieel te ondersteunen.
- Info Press Release: Directeur L. Szakadati verlaat de LEN na 14 jaar dienst en wordt binnenkort vervangen.
04.4. VZF: nihil
04.5. FFBN:
- Uitnodiging RVB voor receptie tijdens GPICF - La Louvière (19-21 april 2013)
- P. EVRARD meldt dat de Communauté Française een financiële toelage voorziet voor de bijscholing van officials en
scheidsrechters in België.
04.6. Sportcommissie Open Water: verzoek tot aanpassing van bijdragen VZF-FFBN voor aankoop trofeeën
Volgens de SCOW is hun jaarlijks budget van 1.000 euro (500 VZF / 500 FFBN) ontoereikend voor het aanschaffen van
de prijzen en trofeeën voor de Open-Waterkampioenen. De KBZB RVB laat dit bijgevolg aan de RVB’s van de regionale
federaties over voor verdere evaluatie.
04.7. Club SCZ Zaventem: het verzoek tot organisatie van een B-zwemcircuit op de data van het BK SWI 25M 2013 wordt
uitzonderlijk toegestaan naar analogie van gelijkaardige precedenten.
05. Allerlei
Nihil
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG 14 MEI 2013 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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