KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP MAAND
MAANDAG 17 JUNI
JUNI 2013 TE BRUSSEL OM 18u00

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

M. LOUWAGIE merkt op dat K. DESMET aanwezig is in zijn hoedanigheid als WP-verantwoordelijke binnen de VZF.
Ook al zetelt Dhr. DESMET zonder stemrecht, zijn inbreng en zijn advies kunnen nuttig zijn bij de verdere besprekingen
tijdens de vergadering.
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 14.05.2013 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. SPEEDO: overzicht jaarbestelling 2013
W. GEORGES geeft een korte toelichting over deze totale bestelling die normaliter alle activiteiten van de nationale
ploegen zwemmen van het jaar 2013 omvat. De leveringsmodaliteiten van de diverse pakketten (EJK & WK) moeten nog
bepaald worden. In geen geval worden de uitrustingen overhandigd bij het vertrek op de luchthaven.
02.2. Info Sponsoring KBZB
W. GEORGES geeft toelichting bij de stand van zaken.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. Bekrachtiging nationale selectie WK Barcelona 2013
Naar aanleiding van diverse correspondenties volgend op de WK-selectie, zoals opgemaakt door de SPCEL SWI dd.
22.05.2013, bevestigt de RVB de integrale WK-selectie (geselecteerde atleten en hun respectievelijke
wedstrijdnummers, individueel en/of aflossing). De RVB herhaalt bovendien dat enkel officiële elektronische tijden in
aanmerking kunnen komen als selectietijd.
W. GEORGES zal aan alle leden van de WK-delegatie (atleten + begeleiders) verzoeken om, indien van toepassing, tegen
het einde van de week het ad-hoc formulier voor het aanvragen van een afwijkende retour (op eigen kosten) in te dienen
teneinde de KBZB in staat te stellen spoedig de definitieve vluchtreservaties te boeken via BCD-Travel.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. BK Waterpolo 2013-2014
- Voorbereiding waterpoloseizoen 2013-2014
Op vraag van voorzitter LOUWAGIE zijn F. MERCIER en P. LEDENT (SCWP) aanwezig op de zitting om de nodige
toelichtingen te verstrekken aangaande de inschrijvingen, samenstelling van de afdelingen en de aangepaste richtlijnen
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en competitieformules met betrekking tot het volgende WP-seizoen 2013-2014. F. MERCIER wenst secretaris-generaal
W. GEORGES te bedanken voor zijn medewerking in de voorbereiding van deze documenten.
De RVB heeft hiervan vervolgens kennis genomen en bekrachtigt deze documenten, met uitzondering van de verplichte
deelname van de Belgisch Kampioen AFD. 1 aan de Europese clubcompetitie wegens de bijzonder zware financiële
lasten (zowel in geval van deelname als in geval van forfaitboetes).
-

De RVB keurt eveneens de deelname van de nationale WP-ploeg (95-96-97) in de Super-Liga AFD.1 goed, waarbij
deze nationale selectie enkel midweekwedstrijden zal spelen tegen het clubteam dat “BYE” is, uiteraard steeds in
diepe baden. Er worden geen punten toegekend voor deze wedstrijden. Wat als een club weigert te spelen tegen de
nationale jeugdploeg? Hiervoor zijn momenteel geen sancties voorzien, maar kan later nog bepaald worden door
RVB.

-

Brief RSCM Mechelen met verzoek tot vrijwillige degradatie naar AFD. 2: na schriftelijk antwoord van de SCWP heeft
RSCM alsnog bevestigd dat de club zich engageert om te spelen in AFD. 1.

De RVB bespreekt verder de mogelijkheid en de opportuniteit tot het uitwerken van nieuwe regelgeving met betrekking
tot onsportieve houding van teams die weigeren te promoveren, van atleten die zich onethisch gedragen of inbreuken
plegen tegen de algemene fairplay. Eventueel kan er tegen eind september een algemene fairplay-code inclusief
bijhorende sancties toegevoegd worden aan de huidige bevoegdheid van de RVB.
04.2. Organisatie BK Synchro 2014 > 19u00: opening aanbestedingen.
1. Belgische Kampioenschappen Synchro Seniores / Masters
> de aanbesteding van zwemclub SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
> geen aanbesteding ontvangen
3. Belgische Kampioenschappen Synchro Cadetten
> geen aanbesteding ontvangen
4. Belgische Kampioenschappen Synchro Miniemen
> de aanbesteding van zwemclub ENL wordt weerhouden voor het bedrag van € 210,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
5. Belgische Kampioenschappen Synchro Combo (alle categorieën)
> de aanbesteding van zwemclub SKF (€ 100,00) wordt niet weerhouden.
> de aanbesteding van zwemclub ENL wordt weerhouden voor het bedrag van € 140,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
Voor de volgende organisaties zal de KBZB een tweede en laatste oproep lanceren:
· Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
· Belgische Kampioenschappen Synchro Cadetten
De opening zal doorgaan op de vergadering van de RVB op donderdag 08 augustus 2013.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
Commentaren Algemene Vergadering 31.05.2013 > De RVB heeft kennis genomen van het resultaat van de
verkiezingen (Voorzitter & Raad van Bestuur) en feliciteert bondsvoorzitter M. LOUWAGIE met zijn herverkiezing als
BOIC-bestuurder. De RVB neemt bijgevolg ook kennis van de nieuwe samenstelling van de BOIC RVB.
De RVB neemt kennis van de nieuwe CEO van het BOIC, P. VANDER PUTTEN, ter vervanging van G. DE BONDT & P.
MOONS.
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-

Het BOIC heeft het selectievoorstel SWI EYOF Utrecht 2013 bevestigd.
De RVB heeft ter info kennis genomen van de BOIC-selectie voor de World Games Cali 2013 (waaronder diverse
competitiezwemmers VZF/FFBN).

05.2. FINA
- Nieuwe criteria FINA Registered Testing Pool: door deze striktere criteria zullen er in de toekomst aanzienlijk minder
Belgische zwemmers opgenomen worden in deze FINA Testing Pool voor onaangekondigde controles (bijv. vanaf heden
Top12 World Rankings 50M tov Top25 voordien).
- Info FINA Press Releases:
* FINA-voorzittersverkiezing Barcelona 2013 > slechts 1 kandidaat, de huidige voorzitter J. MAGLIONE.
* FINA Doping Panel Decision: schorsing en diskwalificatie WK 25M 2012 Istanbul voor Mads Glaesner (DEN)
05.3. LEN: er is een nieuwe uitgave van het LEN Handbook (2012-2016) beschikbaar.
05.4. VZF: vanaf heden is ASSIST de nieuwe software voor ledenbeheer en –administratie, naast de Splash
Meetmanager software voor competitiebeheer en wedstrijdresultaten.
05.5. FFBN: het “plan-programme 2013” is goedgekeurd door de Communauté Française.
05.6. GZV Gent: uitnodiging receptie 100-jarig bestaan (29.06.2013)
De KBZB voorziet zoals gewoonlijk een speciaal aandenken dat ter plaatse aan GZV zal overhandigd worden.
06. Allerlei
06.1. In overeenstemming met het KBZB-reglement bekrachtigt de RVB de dopingsanctie (schorsingsperiode:
04.06.2013 – 03.06.2014) uitgesproken door de Disciplinaire Commissie van de Vlaamse Gemeenschap tegen Sammy
CLAES (RSCM – waterpolo), zodat deze schorsing ook nationaal wordt overgenomen en bijgevolg ook van toepassing is
voor alle nationale competities ingericht door de KBZB.
De KBZB is eveneens reglementair verplicht om deze uitspraak te rapporteren aan de FINA.
06.2. Diversen
* Kalender vergaderingen KBZB:
De RVB heeft voorlopig enkel de datum van de volgende vergadering vastgelegd: donderdag 08 augustus 2013 – 18u00.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 08 AUGUSTUS 2013 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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