KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP MAANDAG 17 FEBRUARI 2014 TE BRUSSEL OM 19u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
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:
Bart DEWULF
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 16.01.2014 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Financieel dossier boekjaar 2013 + Budget 2014
De RVB heeft kennis genomen van dit financieel dossier (rekeningen 2013 & begroting 2014) en keurt dit goed.
Ook na verwerking van een aantal nog te ontvangen facturen zal het boekjaar 2013 afgesloten worden met een positief resultaat.
02.2. Verlenging huurcontract KBZB-burelen
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de verlenging van het huurcontract voor een nieuwe periode van 3 jaar (01.09.2014 –
31.08.2017). De Stad Brussel zal een bijvoegsel aan het huurcontract ter ondertekening opmaken.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. EK SWI JUNIOR Dordrecht (07-14 JUL 2014): aanduiding delegatieleider
Momenteel zijn er geen kandidaten. R. BUGGENHOUT zal - indien beschikbaar - gevraagd worden om deze functie op te nemen.
03.2. EK SWI & OW Berlijn (14-25 AUG 2014):
* Aanduiding delegatieleider(s): nog te bepalen. P. EVRARD meldt dat hij wellicht geen delegatieleider zal zijn.
* Vraag TD VZF > organisatie persmoment met geselecteerde atleten NAT. TEAM SWI op BK SWI CAT WE2 Charleroi (zondag 27
juli na de finales)?
De RVB heeft daar in principe geen probleem mee op voorwaarde dat alle geselecteerde atleten zonder uitzondering aanwezig
zullen zijn. De zwemmers van de VZF zullen in elk geval deelnemen aan dit BK.
De RVB verwijst dit punt voor verdere bespreking naar de volgende vergadering van de SPCEL SWI.
03.3. Info nationale uitrustingen SPEEDO
Naar aanleiding van de bespreking op de vorige RVB dd. 16.01.2014 heeft W. GEORGES via email en tijdens een kort onderhoud
op de FSC2014 enige feedback en relevante opmerkingen overgemaakt aan SPEEDO. Qua leveringstermijnen heeft SPEEDO laten
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weten dat er ongeveer 6 à 7 maanden op voorhand moet besteld worden! Indien er dus nog bijkomende uitrustingen nodig
zouden zijn voor het EK 25M januari 2015 moeten deze dus uiterlijk in april/mei 2014 besteld worden.
04. Belgische Kampioenschappen
De RVB heeft de aanbesteding van AZSC Antwerpen definitief weerhouden en bevestigt bijgevolg de organisatie van de ½ finales
& finales van de Beker van België WP 2014, zoals recent werd overeengekomen tussen de aanbestedende club AZSC en de
nationale SCWP:
•

½ finales op zondag 23 februari te Antwerpen (zwembad Wezenberg)

•

Finales op zaterdag 29 maart te Antwerpen (zwembad Wezenberg) (ipv 26 april)

Zwemclub AZSC Antwerpen biedt een totaal prizemoney van € 500,00 (enkel te verdelen onder de 3 winnaars van de
respectievelijke bekers).
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Commentaren werkvergadering European Games Baku 2015 met Nationale Federaties (BOIC-lokalen / donderdag 23 januari
2014): W. GEORGES & P. MIDREZ waren aanwezig.
Ook K. VAN BUGGENHOUT was daar eveneens aanwezig, zonder ook maar enige kennisgeving of voorafgaande melding aan KBZB
of BOIC.
W. GEORGES heeft zelf contact opgenomen met LEN om meer informatie te krijgen over de selectie- en kwalificatieprocedure.
Pas na het EJK Zwemmen 2014 Dordrecht zullen de maximum atletenquota en de selectietijden bepaald worden door de LEN &
EOC. Normaliter zou België recht hebben op ongeveer 8 à 12 atleten (+/- gemiddelde deelname op voorgaande edities EJK).
Er is ook nog geen duidelijkheid over het gebruik van de nationale uitrustingen van SPEEDO tijdens dit evenement.
- Dienstverlening aan de Nationale Sportbonden - Financiële steun 2014 > verplichte internationale bijscholingen Belgische FINAofficials WP & SY.
De RVB heeft kennis genomen van het budgetvoorstel van W. GEORGES en keurt dit goed. De officiële aanvraag zal bijgevolg
overgemaakt worden aan het BOIC. De RVB herhaalt dat de BEL FINA-officials verplicht zijn om een nationale bijscholing of
infosessie te houden over de internationale FINA Schools die ze bijgewoond hebben.
- Werkgroep Fiscaal statuut scheidsrechters > informatie stand van zaken door F. FALLON:
Er komt alleszins in deze legislatuur geen wijziging van de regelgeving over vrijwilligersvergoedingen.
05.2. FINA
-

FINA Officials SWI List Nr.18 (2015-2018): oproep tot nieuwe kandidaten en/of hernieuwing statuut (deadline: 30.06.2014).

-

FINA Synchro Judges Schools (Parijs JAN 2014 & Barcelona FEB 2014): C. DENAMUR en E. VAN DER GUCHT zijn beide
geslaagd in hun examen als FINA Synchro Judge.

-

FINA

Technical

Officials

World

Masters

Championships

Montreal

2014

>

de

kandidaturen

van

de

Belgische

waterpoloscheidsrechters F. PETIAUX en K. DE BOECK werden niet weerhouden door de FINA.
-

Informatie FINA Antidoping Controles / Samples: de KBZB werd recent door de FINA op de hoogte gebracht van 2 positieve
analyses tijdens een waterpolowedstrijd te Kortrijk op 11 januari 2014. De beide zaken zijn momenteel in behandeling bij het
bevoegd disciplinair orgaan van de Vlaamse Gemeenschap. Het betreft o.a. een geval met de verboden substantie cocaïne
wat aanleiding heeft gegeven tot het opleggen van een voorlopige schorsing aan de betrokken waterpolospeler in afwachting
van zijn hoorzitting.

-

Press Info & Releases
•

ARENA wordt Official FINA Partner voor de periode 2014-2019 (ipv SPEEDO).

•

Universal Sports verwerft de FINA-mediarechten voor de USA voor de periode 2014-2019.
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•

Beslissing TAS over dopinginbreuk en diskwalificatie van zwemmer M. Glaesner (DEN) op WK 25m Istanbul 2012:
enkel de sportieve resultaten van de zwemmer op de dag van zijn positieve controle worden geannuleerd en
bijgevolg krijgt hij zijn wereldtitel op de 1500m VS terug maar verliest hij zijn bronzen medaille op de 400m VS.

05.3. LEN:
- Minutes LEN Bureau Meeting Herning DEC 2013: er is nog steeds geen informatie over de exacte data en locatie van het EK
Zwemmen korte baan in januari 2015.
- LEN Age Group Rules Swimming: er werd binnen de LEN een discussie opgestart over het aanpassen van de EJKleeftijdsgroepen naar analogie met de FINA-leeftijdsgroepen > meisjes 14-17j (ipv 15-16 nu) en jongens 15-18j (ipv 17-18 nu).
Het betreft uiteraard slechts een voorstel dat nog verder moet besproken en goedgekeurd worden.
- LEN Post-Event Report European Short Course Swimming Championships Herning 2013.
05.4. VZF: nihil
05.5. FFBN: nihil
06. Allerlei
06.1. Stand van zaken betreffende de redactie van een werkdocument met alle voorstellen tot reglementswijzigingen voor de
editie 2014 van de KBZB-reglementen: W. GEORGES en C. LIPPENS komen binnenkort samen om alle voorstellen door te nemen
en te evalueren. Daarna zal een synthesedocument voorgelegd worden aan de volgende RVB.
06.2. Kalender vergaderingen KBZB 2014
Wegens persoonlijke redenen vraagt P. EVRARD om de Algemene Vergadering KBZB s’ middags te houden ipv ‘s avonds.
Na bespreking wordt afgesproken om de Algemene Vergadering te houden op woensdag 30 april 2014 om 11u00 te Gent.
06.3. Diversen: nihil

Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 03 APRIL 2014 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
(AANSLUITEND IS ER SPORTCEL ZWEMMEN OM 19u00!)
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