KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERD
DONDERDAG 08 AUGUSTUS 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
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 17.06.2013 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Feedback sponsoring
M. LOUWAGIE geeft toelichting over een recente ontmoeting met een verzekeringsmakelaar aangaande de diverse
verzekeringspolissen binnen de beide regionale federaties. Er wordt werk gemaakt van verdere informatie-uitwisseling
wat uiteindelijk zal resulteren in de opmaak van een globaal samenwerkingsvoorstel dat verder dient te worden
geëvalueerd door de betrokken regionale federaties. W. GEORGES zal dit dossier opvolgen.
02.2. Aanpassing max. km-vergoeding (periode 01.07.13 – 30.06.14) > € 0,3461 / km
03. Internationale Wedstrijden
03.1. Algemene evaluatie WK Barcelona 2013: verslag delegatieleider P. EVRARD
De RVB heeft kennis genomen van de gedetailleerde toelichtingen verstrekt door P. EVRARD.
De RVB heeft kennis genomen van alle sportieve resultaten OW & SWI:
1 ZILVEREN MEDAILLE 25KM OW. Proficiat aan B. RYCKEMAN!
Finaleplaats 7e met aflossing 4x200m VS Heren
4 Belgische records (3 individueel – 1 aflossing)
5 individuele halve finales
De RVB is ontgoocheld over de niet-kwalificatie van de 4x100m aflossingsploeg Heren voor de finale.
L. CROENEN was enkel reservezwemmer, maar diende blijkbaar “pro forma” ingeschreven te worden op een individueel
nummer dat vervolgens wel diende te worden geschrapt. Het zou immers een te gevaarlijk precedent geweest zijn om
hem effectief dit wedstrijdnummer te laten zwemmen. In september volgt uiteraard een grondige sportieve evaluatie
tijdens de volgende vergadering van de SPCEL SWI waarop ook R.GAASTRA zal uitgenodigd worden.
De RVB heeft begrip voor de vervroegde terugkeer van Y. GRANDJEAN wegens familiale redenen.
M. LOUWAGIE wenst bovendien P. EVRARD te bedanken voor het vervullen van zijn taak als delegatieleider.
03.2. Algemene evaluatie EK JUN Poznan 2013: verslag delegatieleider R. BUGGENHOUT
De RVB heeft kennis genomen van dit verslag en van de sportieve resultaten en bedankt R. BUGGENHOUT voor zijn
eerste EJK als delegatieleider.
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Niettegenstaande enkele finaleplaatsen maakt de RVB zich enigszins zorgen over het huidige en het toekomstige niveau
van de juniorencategorie. Uitgebreide evaluatie volgt eveneens op de eerstvolgende vergadering van de SPCEL SWI.
03.3. EK Masters Eindhoven 2013: terugbetaling inschrijving (€15) per Belgisch Record of Podium
Naar analogie met voorgaande EK/WK Masters keurt de RVB opnieuw deze financiële tegemoetkoming goed: er wordt
bijgevolg 15 euro inschrijvingsgeld terugbetaald per Belgisch record masters of per podium.
03.4. Introductie internationale zwemcompetitie (Multinations)?
Tijdens een ontmoeting van de 3 voorzitters werd het idee besproken om alsnog een internationale meeting te voorzien
voor de Belgische zwemmers (nationale kampioenen?) die zich niet hebben kunnen kwalificeren voor EK/WK. Er werd
gedacht aan een internationale landencompetitie, genre Multinations.
Aan de regionale federaties wordt gevraagd om de opportuniteit hiervan intern te bespreken, gezien de bijkomende
financiële lasten.
Wat betreft de keuze van de competitie en de datum hiervan, zal W. GEORGES de LEN-kalender bekijken (Multinations?
Balkan Games? Alternatieve meeting in LUX-FRA-GBR?).
Overige modaliteiten dienen eveneens nog besproken te worden (kwalificatieprocedure? Inschrijving als nationaal team?
etc.) voor aanvang van het LEN Congres (27-28 sep).
03.5. Resultaten WP BEL Universiade 2013 Kazan
De RVB heeft kennis genomen van de bijzonder povere resultaten van de nationale universitaire WP-ploeg tijdens deze
internationale WP-competitie, die uiteraard niet valt onder de bevoegdheid van de KBZB.
03.6. Kalender internationale wedstrijden 2014-2021
W. GEORGES heeft een voorlopige kalender opgemaakt met alle reeds gekende locaties & data van EK/EK JUN/WK/WK
JUN/OS/YOG voor de komende jaren. Dit document is uiteraard allesbehalve volledig.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. BK Zwemmen per Categorie (WE1 Genk / WE2 Antwerpen):
De RVB heeft kennis van de evaluatierapporten van de beide kamprechters.
De RVB heeft kennis genomen van het overzicht van de deelnamestatistieken en de recettes van de inschrijvingen. Het
was een absoluut recordjaar, zowel op gebied van aantal deelnemers en inschrijvingen als op gebied van totale
opbrengsten. In het algemeen zijn de beide BK’s prima verlopen zonder noemenswaardige problemen of incidenten. Ook
qua timing was alles OK, ondanks de toename van het aantal deelnemers en inschrijvingen.
De RVB bedankt alle officials en de beide organiserende clubs GZVN en BRABO.
04.2. BK Waterpolo 2013-2014:
De KBZB ontving een brief van minister MUYTERS ivm de diepbad-regel WP met de vraag tot onderling overleg ter zake.
Tot op heden werd nog geen concrete uitnodiging van het kabinet ontvangen.
04.3. Organisatie BK Masters – Dag 3 (01.12.2013):
De KBZB ontving tot op heden nog geen kandidatuur met de intentie van de club HELIOS Charleroi om de organisatie van
dit BK op zich te nemen. Van zodra dit schriftelijk engagement mits betaling van het min. aanbestedingsbedrag wordt
ingediend door de club, wordt dit goedgekeurd door de RVB.
Na verder contact tussen P. EVRARD en W. GEORGES blijkt de club HELIOS dan toch niet bereid om dit BK te organiseren.
Bijgevolg zal er tot nader orde in 2013 geen 3e dag van het BK Masters doorgaan.
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04.4. Organisatie BK Synchro 2014 > 18u30: opening aanbestedingen tweede en laatste oproep (BK JUN & BK CAD).
1. Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
2. Belgische Kampioenschappen Synchro Cadetten
> geen aanbestedingen ontvangen
Er worden bijgevolg in 2014 geen Belgische Kampioenschappen Synchro CAD & JUN georganiseerd.
De RVB is bovendien van oordeel dat de verlaagde minimum aanbestedingsbedragen absoluut geen onoverkomelijk
obstakel mogen zijn voor organiserende clubs.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
-

EYOF SWI Utrecht 2013: de RVB heeft kennis genomen van de sportieve resultaten. Geen medailles maar wel talloze
finaleplaatsen.
Uitnodiging BOIC op multidisciplinaire stages BJOT/YOG 2013 (Mulhouse – Vittel) > SWI: 16 atleten & 3 coaches.

05.2. FINA
- Info FINA Press Releases:
* Toekenning diverse WK-organisaties en FINA-competities > o.a. WK 2019 Gwangju (KOR) & WK 2021 Budapest (HUN) zie ook Pt. 03.6.
* Introductie “Swimming For All” programma in samenwerking met UNICEF-UNESCO-IOC.
- FINA General & Technical Congresses: commentaren FINA-verkiezingen en wijzigingen FINA Rules & Regulations
* Voorzitter J. MAGLIONE herkozen / nieuwe samenstelling FINA Bureau / FINA Committees met diverse nieuwe leden /
invoering van FINA Ethische Commissie.
* SWI: invoering gemengde aflossingen / wijziging schoolslagreglement weggestemd / verplicht 10 banen op WK’s, zowel
bij series als finales.
* SY: aanpassingen technische figuren 2013-2017 en wijziging scoresysteem
* OW: max. temperatuur 31° C
* Er werden eveneens diverse aanpassingen goedgekeurd met betrekking tot de Facility Rules (bijv. wijziging afmetingen
WP-speelveld!). Voor alle disciplines zullen binnenkort diagrammen beschikbaar zijn met de opstelling en de minimum
vereisten van elk competitiezwembad of speelveld.
* Financieel rapport periode 2009-2012: 13.000.000 euro winst / tot. omzet 100.000.000 euro.
05.3. LEN
* LEN Congress & Conference Edinburgh (27-28 sep 2013):
- Informatiebrochure Nat.Fed.: Afgevaardigden voor de KBZB zijn M. LOUWAGIE en W. GEORGES. Ook P. EVRARD en A.
VANDER BEKEN hebben hun deelname bevestigd (van donderdag 26 sep tot zondag 29 sep). Van de VZF zal niemand
meegaan.
- Procedure LEN Pre-Calendar 2014: W. GEORGES heeft een oproep verstuurd aan de regionale federaties en de
organiserende clubs om hun wedstrijdaanvragen voor de LEN-kalender uiterlijk op 03.09.2013 aan de KBZB over te
maken.
- Financiële tegemoetkoming British Swimming aan de KBZB: 2 gratis overnachtingen en 300 euro Travel Assistance voor
1 Nat.Fed. Delegate.
* Info Press Releases
- Toelichting LEN ivm verkiezingen FINA Bureau & terugtrekking kandidatuur LEN Secretary D. Sparkes
- Toewijzing EK Zwemmen 2016 & EK Masters 2016 aan London (GBR) in het Olympic Aquatics Centre. Exacte data zijn
nog niet vastgelegd, maar er wordt hierover tijdens het LEN Congres een vergadering voorzien met de Nat. Fed. ifv. De
planning voor OS RIO 2016.
* Info, inschrijvingsprocedure en kalender LEN European Club Cup Competitions 2013-2014
* LEN Clinic Synchro Judges & Coaches – Bonn (GER) – 11-13 OCT 2013
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05.4. VZF: nihil
05.5. FFBN: nihil
05.6. P. VAN PETEGHEM: ontslag TD Waterpolo NAT.WP
De RVB heeft kennis genomen van deze ontslagbrief en wenst P. VAN PETEGHEM te bedanken voor al zijn inzet en
werkzaamheden als technisch directeur van de nationale jeugdploeg(en).
W. GEORGES heeft vervolgens contact opgenomen met F. MERCIER – SCWP, de nodige documenten (oproep vacature,
job description) alvast bezorgd aan de SCWP en hen verzocht om een voorstel uit te werken aangaande de invulling van
deze functie.
05.7. Uitnodiging World OutGames Antwerpen 31 JUL – 11 AUG 2013 (met zwemmen, synchro & waterpolo in het
Wezenberg zwembad)
06. Allerlei
06.1. Diversen
* Kalender vergaderingen KBZB:
B. DEWULF vraagt om - indien mogelijk - de RVB-vergaderingen op woensdag te houden.
De RVB heeft vervolgens de data van de vergaderingen voor de periode september – november 2013 vastgelegd.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2013 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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