KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINS
DINSD
NSDAG 14 MEI 2013 TE BRUSSEL OM 17u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
anwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Bart DEWULF – Martin DEMEESTER, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Verontschuldigd:
Christiane DE SCHEPPER

01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 16.04.2013 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Commentaren Algemene Vergadering KBZB 29.04.2013
* Geen specifieke opmerkingen, alle jaarlijkse beleidsdocumenten werden goedgekeurd.
* De huidige 6 bestuurders werden bevestigd in hun mandaat (1 jaar).
* De Algemene Vergadering ondersteunt de beslissing om vanaf het WP-seizoen 2013-2014 een min. diepte van 1,80m
in te voeren in Afdeling I WP.
* Jean FINET (MHN / FFBN) en Maurice VAN DE VOORDE (DIZV / VZF) werden unaniem benoemd als Lid van Verdienste.
02.2. Tarieven nationale uitrustingen SPEEDO & financiële projectie jaarlijks budget
W. GEORGES geeft toelichting bij de exacte samenstelling van de uitrustingenpakketten voor atleten en begeleiders die in
overleg met SPEEDO werden bepaald. Op basis van de tarievenlijst werd een financiële projectie opgemaakt in functie
van het jaarlijkse contractuele budget.
De verdere follow-up en bestelling zullen gebeuren in samenspraak met de beide technische directeurs nadat de
nationale selecties definitief worden opgemaakt ter gelegenheid van de SPCEL SWI dd. 22.05.2013.
02.3. Info Sponsoring KBZB
Binnenkort zijn er verdere besprekingen gepland tussen LDC Consulting en BELFIUS & BOIC betreffende het eventuele
commerciële project. W. GEORGES stelt wel dat een definitief besluit op korte termijn wenselijk is. Voor sommige
publicitaire items zoals zwembrevetten is de bestelling 2013 echter al aan de gang of afgerond.
M. LOUWAGIE geeft verdere toelichtingen over zijn recente contacten met een grote verzekeringsmakelaar.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. Evaluatie EK-kwalificatietornooi WP U17 Budva (MNE) – 08-12/05/2013
De RVB heeft kennis genomen van alle resultaten en van het eindklassement. BEL eindigt 4e op 5 teams met 1
overwinning en 3 nederlagen.
In afwachting van een objectief evaluatierapport met wedstrijdverslagen is de RVB ontgoocheld over de behaalde
resultaten gezien de aanzienlijke financiële input van de KBZB en gezien de langdurige werking van deze leeftijdsgroep.
W. GEORGES maakt verder melding van de deelname van een “nationale universitaire waterpoloploeg” aan de
Universiade Kazan 2013 (op eigen kosten, in samenwerking met de BUSF). Er wordt gespeeld tegen nationale teams van
wereldniveau (SRB, USA, MNE, ITA, BRA).
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03.2. Diversen EJK / WK Zwemmen 2013
* WK BARCELONA:
- De RVB bespreekt kort het overzicht met atleten die reeds hebben voldaan aan één of meerdere WK-minima.
- W. GEORGES meldt dat de definitieve (numerieke) inschrijving en de definitieve hotelreservatie moeten ingediend
worden op 19 mei 2013, wat in principe onhaalbaar is gezien de nationale delegatie pas wordt afgesloten op 22 mei. De
organisatie werd hiervan verwittigd in de hoop op enige flexibiliteit. De numerieke inschrijving mag enkel gereduceerd
worden, maar niet verhoogd.
* EJK POZNAN: B. PAREZ werd door de LEN aangeduid als official.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. BK OPEN Zwemmen (18-20 mei 2013) > info & stats
• De RVB heeft kennis genomen van de deelnamestatistieken, het overzicht van de buitenlandse teams en de
deelnemerslijst (8 pers.) van de OW-time trial 5KM. Er is een aanzienlijke toename van het aantal inschrijvingen
(individueel & aflossing) en het aantal clubs en zwemmers.
• Verbod ARENA Pro-Carbon modellen: W. GEORGES zal dit verder bespreken met de verantwoordelijken van de jury en
de afgevaardigden van de SCZW.
04.2. BK Waterpolo 2012-2013 > weigeren van promotie naar hogere afdeling
Naar aanleiding van briefwisseling van GZV Gent, die als kampioen in WP AFD. 2 a priori weigeren om te promoveren naar
AFD. 1 wegens het zogezegd niet beschikken over een zwembad met grote diepte, bespreekt de RVB de mogelijke
modaliteiten met betrekking tot promotie / degradatie van clubs die niet voldoen aan de reglementaire voorwaarden (cf.
licentiesysteem in basketbal / voetbal).
De RVB zal aan de SCWP vragen om een voorstel uit te werken in het geval er alternatieve stijgers of dalers noodzakelijk
zijn om AFD. 1 en 2 volledig samen te stellen (bijv. eerstvolgende ploeg uit eindronde die voldoet aan alle voorwaarden,
etc…).
04.3. BK Synchro 2014 > ontwerp aanbestedingsoproep: de RVB heeft dit ontwerp definitief goedgekeurd. De opening
van deze aanbestedingen zal bijgevolg al doorgaan op de volgende vergadering van de RVB dd. 17.06.2013.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
Algemene Vergadering 31.05.2013 > agenda, financiële rekeningen en CV’s kandidaat-bestuurders
De RVB heeft kennis genomen van deze informatie en documenten en heeft vervolgens een evaluatie en kiesintentie
opgemaakt betreffende de BOIC-verkiezingen.
Info Belgian Olympic Academy 2013-2014: de RVB heeft kennis genomen van de universitaire academische
opleiding voor jonge sportmanagers.
05.2. FINA
- Info FINA Rules Proposals BELGIUM – congres WK Barcelona
W. GEORGES meldt dat een aantal concrete voorstellen door de FINA op de lange baan werden geschoven, zoals de
verhoging van sponsorlogo’s op nationale uitrustingen (toename visibiliteit) en de uitwisseling van elektronische
wedstrijdresultaten tussen LEN & FINA. Verder zal de FINA in alle disciplines, behalve synchro & waterpolo, gemengde
wedstrijdnummers invoeren.
W. GEORGES meldt dat Rusland atleten en begeleiders met een officiële accreditatie zal vrijstellen van een visum in het
kader van de grote sportevenementen die de komende jaren in Rusland georganiseerd worden (Sochi – Kazan,
Universiade, Winterspelen, WK voetbal, zwemmen, atletiek in Sochi, Kazan, etc…).
05.3. LEN
- Info Press Release & Presidential Monthly Report: GBR is kandidaat voor de organisatie van het EK Zwemmen 50M
2016 in combinatie met het EK Masters 2016 (Olympisch zwembad London).
05.4. VZF: Carla GALLE (BLOSO) gaat op pensioen op het einde van de maand.
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05.5. FFBN: nihil
05.6. HZS Hasselt: uitnodiging receptie 100-jarig bestaan (25.05.2013)
De KBZB voorziet hiervoor een aandenken. W. GEORGES zal aan M. GOOSSENS vragen om dit namens de KBZB te
overhandigen aan HZS.
05.7. DM Moeskroen: alle leden van de RVB hebben een VIP-uitnodiging ontvangen voor de finales WP-beker (25.05.13).
06. Allerlei
06.1. De RVB-leden van de VZF stellen voor om de vertegenwoordiging van leden van de regionale RVB als
plaatsvervanger in de nationale beslissingsorganen (Sportcel Zwemmen) toe te laten.
Concreet zou dit betekenen dat K. DESMET (lid VZF RVB) samen met VZF-voorzitter J. VAN DER STRAETEN zou zetelen in
de Sportcellen WP & SY in plaats van B. DEWULF, die wel blijft zetelen in de Sportcel SWI.
W. GEORGES zal dit samen met C. LIPPENS nader bestuderen aan de hand van de actuele KBZB-reglementen.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
MAANDAG 17 JUNI 2013 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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