KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINS
DINSDAG 17 DECEMBER
DECEMBER 2013 TE BRUSSEL OM 18u30

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– Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Verontschuldigd:
Bart DEWULF – Arthur VANDER BEKEN
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 20/11/2013 worden definitief goedgekeurd.
01.2. De RVB neemt kennis van het voorlopig verslag van de Algemene Vergadering KBZB dd. 29/04/2013.
02. Financiën
02.1. Voorlopige exploitatierekening per 31.12.2013
De RVB heeft kennis genomen van deze voorlopige financiële situatie. Toelichtingen worden gegeven door W. GEORGES.
Er wordt in elk geval een positief resultaat verwacht op het einde van het boekjaar 2013.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. EK SWI 25M Herning 2013:
* Delegatieleider R. BUGGENHOUT geeft enkele beknopte toelichtingen over de verplaatsingen, het hotelverblijf en de
algemene sfeer binnen de nationale delegatie. Er was een vrij grote tevredenheid over de globale sportieve resultaten.
* 11 finales & 4 individuele BR & 2 BR aflossingen & 1 bronzen medaille aflossing 4x50m vrij Heren.
* De RVB zal geen bijkomende premie toekennen voor het zogezegde “wereldrecord” van de aflossing 4x50m vrij Heren
aangezien de FINA geen “te verbeteren standaardtijd” heeft vooropgesteld voor dergelijke nieuwe records (naar analogie
van vorige wereldrecords).
03.2. EK SWI Berlijn 2014
* Geval P. TIMMERS (M. TOPPET & R. BUGGENHOUT – SCZW zijn aanwezig bij de bespreking van dit punt)
Via zijn manager ontving de KBZB een 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.
• De RVB stelt dat hieraan momenteel geen gevolg kan gegeven worden en dat er pas eventueel kan geoordeeld
en gedelibereerd worden door de SPCEL SWI dd. 06.05.2014 op basis van de individuele gerealiseerde tijden
gezwommen tijdens alle KBZB-kwalificatiewedstrijden (mits er bovendien beschikbare plaatsen zijn).
• De RVB stelt verder dat dergelijke uitzonderlijke verzoeken door de club moeten worden ingediend, en niet door
de persoonlijke manager of zaakwaarnemer.
* Vraag TD VZF > persmoment met geselecteerde atleten tijdens BK SWI OPEN (op zondag na de laatste finales)?
De RVB vindt het niet opportuun om een persmoment te voorzien voordat de officiële nationale selectie is samengesteld
door de SPCEL SWI en keurt dit bijgevolg niet goed. Het staat de individuele atleten uiteraard wel vrij om op eigen
initiatief contact te leggen met persjournalisten.
03.3. Goedkeuring KBZB-selectiecriteria en selectieprocedure internationale wedstrijden Open Water 2014
De RVB betreurt dat er - ondanks een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek - nog steeds geen gezamenlijk voorstel
beschikbaar is van R. VALCKE, OW coach VZF en P. MIDREZ, TD FFBN.
W. GEORGES zal de beide coaches hieraan herinneren en vragen om dit zo spoedig als mogelijk over te maken.
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04. Belgische Kampioenschappen 2014
•

19u00:
19u00 Opening aanbestedingen Belgische Kampioenschappen 2014 & Beker van België WP 2014

De volgende afgevaardigden en clubs zijn aanwezig:
M. TOPPET - R. BUGGENHOUT (SCZW) – R. VILLAIN (SCWP) – Y. HERMANS (HELIOS)
ZWEMMEN
1. Open Belgian Championships Swimming
> de aanbesteding van zwemclub BRABO wordt weerhouden voor het bedrag van € 5.000,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE1 (11-14j)
> de aanbesteding van zwemclub GZVN wordt niet weerhouden (bedrag van € 12.345,00);
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS wordt weerhouden voor het bedrag van € 13.070,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
3. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE2 (15-16j/17-18j/19j+)
> de aanbesteding van zwemclub BRABO wordt niet weerhouden (bedrag van € 5.100,00);
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS wordt weerhouden voor het bedrag van € 6.530,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
4. Belgische Kampioenschappen Zwemmen korte baan
> de aanbesteding van zwemclub MEGA wordt weerhouden voor het bedrag van € 2.005,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
SCHOONSPRINGEN
1. Belgische Kampioenschappen Schoonspringen 1m & 3m
> de aanbesteding van zwemclub RGSC wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
MASTERS
1. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 1
> de aanbesteding van zwemclub SWEM wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 2
> de aanbesteding van zwemclub VN wordt weerhouden voor het bedrag van € 50,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
3. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
> geen aanbesteding ontvangen
BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (3 finales)
> geen aanbesteding ontvangen
Voor de volgende organisaties zal de KBZB een tweede oproep lanceren:
• Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3 – 30.11.2014
• Beker van België Waterpolo – finales 26.04.2014
De opening van deze 2e aanbestedingsoproep zal doorgaan tijdens de eerstvolgende vergadering van de RVB op
donderdag 16 januari 2014 om 18u30.
•

Email Nationale Sportcommissie Synchro > voorstel tot organisatie BK Synchro Juniores op 09.03.2014 (ipv
02.02.2014) in het zwembad van Liedekerke met betaling van minimumbedrag van € 100,00 door de
verantwoordelijke organiserende club LZC Leuven.
Dit wordt voor de allerlaatste keer uitzonderlijk en eenmalig goedgekeurd. De RVB neemt er bovendien nota van dat de
SCSY zich engageert om voor de aanbestedingen BK 2015 de nodige kandidaat-clubs te voorzien zodat dergelijke
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situaties kunnen vermeden worden. De RVB zal bijgevolg in de toekomst (namelijk vanaf 2015) elke eventuele
kandidatuur weigeren die ingediend wordt nadat er reeds 2 officiële aanbestedingsoproepen werden verstuurd.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Benoeming van J. ROGGE tot erevoorzitter BOIC.
05.2. FINA
Bidding procedure voor FINA Competitions 2015-2016 & organisatie FINA WK SWI 25M 2018 & 2020.
FINA Water Polo Referees School – Gouda (NED / 17-19 jan 2014): de CCS vraagt om C. GRANCEROF in te schrijven
om zijn FINA-statuut te kunnen behouden. De RVB keurt dit goed en de KBZB zal zoals gewoonlijk de
deelnamekosten ten laste nemen maar de betrokken scheidsrechter is wel verplicht om daarna een info-clinic te
houden voor de Belgische waterpoloscheidsrechters.
FINA Synchro Judges Schools – Paris (FRA / 16-19 jan 2014) & Barcelona (ESP / 6-9 feb 2014): Aangezien dit ook
verplichte internationale FINA-bijscholingen zijn, zal C. DENAMUR naar Parijs gaan en E. VAN DER GUCHT naar
Barcelona. Ook hier geldt dat de deelnamekosten voor deze FINA Schools ten laste zijn van de KBZB en dat de
betrokken officials verplicht zijn om daarna een nationale clinic te houden voor de Belgische synchro-jury. De KBZB
ontving een verzoek van het Sportcomité Synchro FFBN om een nieuwe kandidatuur voor FINA Synchro Judge in te
dienen > I. LEPOMME (FFBN). Dit wordt niet goedgekeurd aangezien de RVB o.a. van oordeel is dat het huidige aantal
Belgische FINA Synchro Judges (2) momenteel voldoende is.
FINA Swimming Officials School – Riga (LET / 08-09 feb 2014)
FINA Open Water Swimming Officials School – Ostia (ITA / 09-11 mei 2014)
Het nieuwe FINA Handbook 2013-2017 is beschikbaar via http://shop.fina.org of shop@fina.org
05.3. LEN
- Press Info LEN & European Games Baku 2015: de disciplines Zwemmen, Schoonspringen, Synchro en Waterpolo zullen
deel uitmaken van het programma van deze 1e Europese Spelen. De zwemcompetitie geldt als officieel EJK en zal
doorgaan van 21-27/06/2015.
05.4. VZF:
- persbericht betreffende oprichting trainingscentrum elitezwemmers VZF in zwembad Puyenbroeck Wachtebeke
- J. VAN DER STRAETEN meldt dat het Vlaams Sportbestuur WP een lange termijn beleidsplan voor de nationale
waterpoloteams heeft uitgewerkt dat eerst intern de VZF zal voorgesteld en besproken worden.
05.5. FFBN:
- Correctie LEN-kalender data GPICF > 28-30 maart 2014 (ipv 28-29 maart)
06. Allerlei
06.1. De RVB neemt kennis van de jaarlijkse algemene oproep aan alle nationale commissies betreffende het indienen
van voorstellen tot reglementswijzigingen voor de editie 2014 van het KBZB-book (met deadline op 17/01/2014).
06.2. Bespreking en evaluatie voorstel kalender vergaderingen KBZB 2014
De RVB heeft kennis genomen van dit kalendervoorstel. De eerstvolgende vergadering van de RVB zal doorgaan op
donderdag 16 januari 2014 om 18u00, gevolgd door het jaarlijkse Nieuwjaarsdiner van de RVB.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 16 JANUARI 2014 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
(met aansluitend Nieuwjaarsdiner!)
3

OPGEMAAKT

VERSTUURD

OPMERKINGEN

GOEDKEURING

17/12/2013

20/12/2013

16/01/2014

16/01/2014

TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEB: www.belswim.be

