KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERD
DONDERDAG 16 JANUARI 2014
2014 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 – Bart DEWULF, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Verontschuldigd:
Martin DEMEESTER
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 17/12/2013 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Voorlopige exploitatierekening per 31.12.2013 + Voorstel budget 2014
De RVB heeft reeds kennis genomen van deze voorlopige documenten op de vorige vergadering dd. 17.12.2013.
De definitieve versies en de uitgebreide financiële rapportering zullen besproken worden tijdens de volgende RVB
vergadering in februari.
02.2. Resultaten verkoop zwembrevetten Propagandacommissie 2013
De RVB heeft kennis genomen van de verkoopcijfers Brevetten & Schildjes voor het jaar 2013.
De verkoop van zwembrevetten vertoont een serieuze daling de laatste jaren: van 135.000 in 2011 naar 125.000 in
2012, en nu naar 106.500 in 2013. De daling van het jaar 2013 ligt vooral bij de Franstalige brevetten van de FFBN (van
108.000 naar 89.000). Niettemin is de omzetdaling relatief beperkt aangezien er ter compensatie wel meer schildjes
werden verkocht.
W. GEORGES zal contact opnemen met Didier Leclercq – FFBN om de situatie in Wallonië / Brussel te evalueren.
W. GEORGES heeft ook een bijeenkomst met de Vlaamse provinciale afgevaardigden ter gelegenheid van de Algemene
Vergadering VZF op 22 maart in De Pinte om na te gaan welke stappen en maatregelen er genomen zouden kunnen
worden om de verkoop aan te zwengelen niettegenstaande de dominante positie van het ISB in Vlaanderen.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. EK SWI 25M Herning 2013:
* De RVB heeft kennis genomen van het administratieve en financieel verslag van delegatieleider R. BUGGENHOUT.
W. GEORGES maakt melding van enkele opmerkingen over de geleverde SPEEDO-uitrustingen in het kader van EK 25m
Herning 2013.
Nochtans werd vorig jaar in nauw overleg met SPEEDO een volledig “uniform” jaarpakket samengesteld. W. GEORGES zal
de diverse opmerkingen bundelen en overmaken aan SPEEDO en stelt voor om een soort van beknopte “dress code”handleiding uit te schrijven over welke outfit men geacht wordt te dragen op welke gelegenheden (bijv. vertrek
luchthaven, in het zwembad gedurende de competitie, in vrije tijd, voor podiumceremonie, etc.).
In 2014 moeten alle atleten bovendien ook een nieuw exemplaar van de overeenkomst “KBZB – Atleet” ondertekenen,
zodat deze bijkomende kledijcode hierin eventueel kan worden opgenomen. W. GEORGES zal dit samen met C. LIPPENS
opvolgen.
Er was ook een vraag van K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) om opnieuw zwempakken te leveren aan de atleten van de EJKselectie > dit is uiteraard niet mogelijk gezien het feit dat elke atleet zelf volledig vrij is om zijn technische uitrusting (pak
+ bril) te kiezen. Na akkoord met Speedo valt de technische uitrusting dus sinds enige tijd niet meer onder de 1
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overeenkomst “KBZB-Speedo”. Dit staat bovendien ook vermeld in de overeenkomst “Atleet-KBZB”, die nochtans voor
akkoord wordt ondertekend door alle geselecteerde atleten.
03.2. Goedkeuring KBZB-selectiecriteria en selectieprocedure internationale wedstrijden Open Water 2014
De RVB heeft kennis genomen van het gezamenlijk voorstel uitgewerkt door R. VALCKE, OW coach VZF en P. MIDREZ, TD
FFBN. Na bespreking worden de selectieprocedure en –criteria goedgekeurd. W. GEORGES zal binnenkort de uitnodiging
betreffende de organisatie van de 2 indoor time trials 5KM naar alle clubs versturen.
04. Belgische Kampioenschappen 2014
•

De RVB bevestigt alle aanbestedingen BK 2014 die geopend werden op de zitting van 17.12.2013, aangezien door
alle clubs werd voldaan aan de betaling van de reglementaire voorschotten.

•

18u30: Opening 2e aanbestedingsoproep Belgische Kampioenschappen 2014 & Beker van België WP 2014

De volgende afgevaardigden en clubs zijn aanwezig:
R. VILLAIN (SCWP) – E. LIVENS (AZSC)
MASTERS
Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS wordt weerhouden voor het bedrag van € 50,00; de organisatie (in zwembad
Gilly) wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (3 finales)
> er is een aanbesteding van zwemclub AZSC met een totaal prizemoney van € 500,00.
Overeenkomstig de aanbestedingsoproep geldt het bod van AZSC enkel voor de organisatie van de 3 bekerfinales (H1H2-DA), maar de club is niet in staat om de finales te organiseren op de oorspronkelijke datum van 26.04.2014. Het stelt
zaterdag 29.03.2014 voor als alternatieve datum.
Er blijkt echter een contradictie te staan in de richtlijnen van de SCWP over de organisatie van de ½ finales van de Beker
van België Waterpolo. De club AZSC en de SCWP zullen trachten een oplossing te vinden voor dit kalenderprobleem.
Bijgevolg is de KBZB RVB nog niet in staat om de aanbesteding van AZSC Antwerpen definitief te weerhouden.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Uitnodiging werkvergadering European Games Baku 2015 met Nat. Federaties (BOIC-lokalen / donderdag 23 januari
2014 – 11u00): W. GEORGES zal aanwezig zijn namens de KBZB. Ook P. MIDREZ (DT FFBN) heeft zijn aanwezigheid
gemeld.
W. GEORGES signaleert dat er nog vele vragen zijn over de eindverantwoordelijkheid betreffende de nationale selectie
voor de 1e editie van dit evenement (KBZB, BOIC, LEN, EOC, …?).
Quid selectieprocedure en inschrijvingen > via Nat. Fed. LEN of via EOC/NOC, al dan niet met max. quota atleten?
Quid nationale uitrustingen / sponsoring?
- Info dienstverlening firma EUROPCAR: verhuur wagens door sportclubs en –federaties.
05.2. FINA
FINA World Water Polo Conference – Cancun (MEX / 26-28 feb 2014): verblijf en verplaatsing op kosten van de FINA.
W. GEORGES zal als Nat. Fed. Delegate aanwezig zijn op deze internationale conferentie en hierover nadien rapporteren.
-

Press Info
• FINA Athletes of the Year 2013
• Volledige kalender FINA Swimming World Cups 2014
• New partnership FINA – MIDEA 2014-2017
• FINA SWI Rules: toelichting TSC FINA over de handenpositie bij aankomst Schoolslag en Vlinderslag.
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05.3. LEN: nihil
05.4. VZF:
- Flanders Speedo Cup Antwerpen - 25-26 januari 2014 – finales om 16u00.
- Algemene Vergadering – zaterdag 22 maart 2014 – De Pinte
05.5. FFBN:
- Algemene Vergadering – zaterdag 15 maart 2014 – Monceau-sur-Sambre
06. Allerlei
06.1. Naar aanleiding van de jaarlijkse algemene oproep aan alle nationale commissies betreffende het indienen van
voorstellen tot reglementswijzigingen voor de editie 2014 van het KBZB-book (deadline 17/01/2014) meldt W. GEORGES
dat er tot op heden enkel concrete schriftelijke voorstellen van de SCWP werden ontvangen.
W. GEORGES heeft ook een meeting gepland met JM. CADIAT in het kader van de gewenste reorganisatie van het
Masters-zwemmen (cf. RVB 16.10.13 – pt. 4.1).
(Na de RVB vergadering werden uiteindelijk ook nog voorstellen ontvangen vanuit de SCOW en de SCSY).
06.2. Bespreking en evaluatie voorstel kalender vergaderingen KBZB 2014
De RVB heeft kennis genomen van dit kalendervoorstel en heeft de vergaderingen voor de periode februari-maart 2014
definitief vastgelegd.
06.3. Diversen
* Maximale bedragen forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers blijft ongewijzigd in 2014:
€ 32,71 per dag / € 1.308,38 per jaar
* BTW-vrijstellingsdrempel VZW’s: maximale belastbare omzet < € 15.000 = geen BTW-plicht (van kracht vanaf
01.04.2014).
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
MAANDAG 17 FEBRUARI 2014 – 19u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
(VOORAFGAAND IS ER SPORTCEL WATERPOLO OM 18u00!)
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