KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSD
WOENSDAG 20 NOVEMBER 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, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Verontschuldigd:
Bart DEWULF
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 16.10.2013 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Exploitatierekening per 30.09.2013
De RVB heeft kennis genomen van deze financiële situatie. Toelichtingen worden gegeven door W. GEORGES.
Er wordt in elk geval een positief resultaat verwacht op het einde van het boekjaar 2013.
02.2. Overzicht toekenning onkostenvergoedingen atleten 2013
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen bij dit overzicht dat vermoedelijk nog zal aangevuld worden met enkele prestaties
geleverd op het komende EK 25M 2013 Herning.
Atleten die wegens blessure niet hebben deelgenomen aan het BK 25M 2013 ontvangen alsnog onkostenvergoedingen
voor eerder gerealiseerde prestaties in de loop van het jaar 2013.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. Goedkeuring KBZB-selectiecriteria en selectieprocedure internationale wedstrijden Open Water 2014
De RVB heeft kennis genomen van een voorstel van R. VALCKE, OW coach VZF en van een voorstel van P. MIDREZ, TD
FFBN. De RVB onderzoekt beide voorstellen die aanzienlijk verschillend zijn, zowel qua limiettijden als qua procedure.
Naast de automatische selectieprocedure zijn er selectiecriteria voorzien die effectief dienen te worden gezwommen en
de finale evaluatie volgt pas na deelname aan een representatieve internationale OW-wedstrijd.
De RVB beslist uiteindelijk om 1 globaal voorstel te laten uitwerken door de beide coaches waarbij o.a. in elk geval de
voorziene kwalificatietijden via een officiële 1500m in 50m-bad aanzienlijk verstrengd moeten worden.
03.2. Inschrijvingsformulier LEN Water Polo Events 2014 (EK WP U19)
De KBZB zal aan de LEN bevestigen dat er in 2014 niet wordt ingeschreven in het EK WP kwalificatietornooi van de
categorie U19. Zoals besproken in de SPCEL WP dd. 16.10.13 is de volgende deelname aan een EK-kwalificatietornooi
pas voorzien in 2015, namelijk voor de CAT. U17 (geboortejaren 1998-1999-…).
03.3. EK Berlijn 2014
De RVB heeft het hoteladvies van de technische directeurs gunstig geëvalueerd en W. GEORGES heeft al een aanvraag
ingediend met een reservatieoptie voor één van beide hotels op wandelafstand van het zwembad (verblijf SWI >
donderdag 14 augustus tot maandag 25 augustus).
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Overzicht recettes en deelnamestatistieken BK’s Zwemmen 2013
De RVB heeft kennis genomen van deze recordstatistieken, zowel qua inschrijvingen als totale opbrengsten.
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04.2. Organisatie Belgische Kampioenschappen
•

Aanbestedingsoproep organisatie Belgische Kampioenschappen 2014 & Beker van België WP 2014

De aanbesteding wordt binnenkort verstuurd na aanpassing van de programma’s, limiettijden en de lastenboeken voor
de BK Zwemmen 2014 die pas recent werden goedgekeurd op de vergadering van de SPCEL SWI dd. 12.11.2013.
De opening van de aanbestedingen zal doorgaan tijdens de vergadering van de RVB op dinsdag 17.12.2013 om19u00.
De KBZB ontving van K. VAN BUGGENHOUT een verzoek tot organisatie van het BK OPEN SWI 2014 in 4 dagen ipv. 3
dagen, dit op vraag van R. GAASTRA & zwemclub BRABO.
De RVB heeft dit besproken en verworpen omdat deze wijziging niet meer mogelijk is volgens de KBZB-regelgeving en
omdat de Nationale Sportcommissie hierover negatief heeft geadviseerd.
Voor de editie BK OPEN SWI 2015 kan dit wel verder onderzocht en besproken worden maar dient rekening te worden
gehouden met de beschikbaarheid van officials, zwembad, etc.
•

Email van het Provinciebestuur West-Vlaanderen VZF betreffende aanbesteding BK Zwemmen CAT.

Momenteel kunnen enkel clubs met rechtspersoonlijkheid, aangesloten bij één van de regionale federaties,
reglementaire aanbestedingen indienen voor Belgische Kampioenschappen.
De RVB bespreekt deze problematiek (verantwoordelijkheid en garantie van de betrokken organiserende instantie,
wettelijk statuut van een provinciaal district, legale band met federatie en clubs) en zal dit verder onderzoeken.
Aan de Sportcommissie Zwemmen zal bovendien een voorstel of advies ter zake opgevraagd worden aangaande de
opportuniteit van het organiseren van Belgische Kampioenschappen Zwemmen door andere organisaties dan clubs
(regionale federaties, provinciebesturen, gemeentebesturen, commerciële bureaus zoals GOLAZO, etc.).
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
Samenstelling Atletencommissie (12 leden) > T. VANGENEUGDEN & B. RYCKEMAN zijn verkozen.
Stage Belgian Olympic Team – Lanzarote 2013 > er was slechts 1 zwemmer aanwezig (F. HEERSBRANDT).
05.2. FINA
FINA Synchro Officials List 2014 BELGIUM > C. DENAMUR & E. VAN DER GUCHT worden opnieuw voorgedragen.
Voorstel aanduiding BEL Officials FINA World Masters Championships 2014 Montreal (CAN)
Er werden 2 spontane kandidaturen ontvangen van N. FULGEANU en C. GRANCEROF (WP scheidsrechters). De RVB
ontving echter nog geen gunstig advies en/of alternatief voorstel vanuit de Centrale Scheidsrechterscommissie. De RVB
zal dit advies normaliter volgen. Alle kosten van verblijf en verplaatsing voor eventuele aangeduide officials zijn ten laste
van het Organisatiecomité.
05.3. LEN
- LEN Congress Minutes – Edinburgh (28 sep 2013): de RVB heeft kennis genomen van het congresrapport en de
toespraak van LEN voorzitter BARELLI. Geen specifieke opmerkingen tenzij het aanzienlijke financiële verlies in 2012
door de annulatie van het EK Zwemmen 2012 Antwerpen.
- LEN Water Polo Referees List 2014 BELGIUM > A. D’HOSSCHE – R. RYCKAERT – C. GRANCEROF worden opnieuw
voorgedragen.
- LEN Synchro Judges List 2014 > C. DENAMUR – I. STUYCK – E. VAN DER GUCHT – J. VAN HOYWEGHEN worden opnieuw
voorgedragen.
05.4. VZF: nihil
05.5. FFBN: nihil
06. Allerlei
06.1. Info Nationale Commissies KBZB
* Propagandacommissie: W. GEORGES meldt dat R. SERNEELS de bankrekening betreffende de verkoop van de
nationale synchrobrevetten heeft afgesloten en het saldo heeft overgemaakt aan de KBZB. De synchrobrevetten en –
graden worden nu immers verdeeld onder de verantwoordelijkheid van elke regionale federatie.
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* Heroprichting Nationale Commissie Schoonspringen?
De KBZB ontving een verzoek van P. PAULISSEN (GZVN) tot heroprichting van een Nationale Sportcommissie
Schoonspringen. Ook al wordt er niet voldaan aan de reglementaire bepalingen en kan dit orgaan niet beschouwd worden
als een officiële en volwaardige Sportcommissie, toch geeft de RVB hiervoor toestemming gezien de positieve en
enthousiaste ingesteldheid van deze vrijwillige kandidaten en gezien het feit dat er slechts 5 Belgische clubs met
schoonspringactiviteiten bestaan. Deze commissie zal vrijblijvend samenkomen voornamelijk voor de aanpassing van de
sportreglementen en de voorbereiding van de organisatie van de Belgische Kampioenschappen Schoonspringen
(programma, oproep en aanduiding officials, etc…) en zal de volgende samenstelling hebben (5 leden):
• Maria DUARTE & Paul PAULISSEN (GZVN)
• Jerry LEFEBVRE (RGSC)
• Ivan DUPONT (RBP)
• Patricia VANMECHELEN (AZSC)
06.2. Update kalender vergaderingen KBZB 2013 & 2014
* De datum van de volgende RVB vergadering (dinsdag 17 december 2013 – 18u30)
18u30 wordt vastgelegd.
* W. GEORGES heeft een voorlopig kalendervoorstel voor KBZB-vergaderingen 2014 opgemaakt.
Dit zal bestudeerd en aangepast worden op de vergadering van 17 december 2013.
06.3. Diversen
* Voorzitter LOUWAGIE meldt dat hij vandaag werd gecontacteerd door de manager van P. TIMMERS met het verzoek tot
vrijstelling van het realiseren van limiettijden in functie van zijn kwalificatie voor het EK Zwemmen Berlijn 2014,
afhankelijk van zijn eventuele non-activiteit wegens een mogelijke medische ingreep.
De RVB heeft kennis genomen van dit uitzonderlijke schriftelijke verzoek en zal dit te gepaste tijde beoordelen en
beantwoorden na raadpleging en advies van de Sportcommissie / Sportcel SWI.
* CNHUY: verzoek tot uitzonderlijke organisatie van zwemfeest op zondag 04/05/2014 (laatste dag BK OPEN SWI).
Naar analogie van diverse precedenten wordt dit toegestaan volgens de huidige voorwaarden (geen enkele concurrentie
met zwemmers, officials, etc.). (P. EVRARD heeft zich onthouden).
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG 17 DECEMBER 2013 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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