KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 03 APRIL 2014 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN, bestuurder VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Bart DEWULF – Martin DEMEESTER – bestuurders VZF
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 17.02.2014 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Subsidie Nationale Loterij 2014 – jeugdprojecten KBZB vzw
De RVB heeft kennis genomen van het gunstig advies van het Subsidiecomité betreffende de betoelaging 2014.
Het is nu wachten op de officiële toekenning via een ministerieel besluit (vóór of na de verkiezingen).
02.2. Project nationale WP-ploegen 2014-2020
Naar aanleiding van de visienota die door de Nationale SCWP werd voorgesteld op de SPCEL WP dd. 17.02.2014 neemt de RVB
kennis van het feit dat er vanuit het FFBN WP-sportcomité geen volledige steun en goedkeuring over de betrokken nota werd
uitgesproken. Het FFBN WP-comité ziet het blijkbaar niet zitten om buiten het regionaal budget verder te werken met een
categorie U20. Bovendien is er een disproportionele financiële bijdrage tussen VZF en FFBN.
De RVB neemt ook kennis van de Memo Waterpolo van W. GEORGES betreffende diverse (inter)nationale WP-activiteiten en de
werking van de nationale WP-ploegen.
De RVB beslist de behandeling van de visienota tot nader order op te schorten. W. GEORGES zal dit verder opvolgen.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. EK SWI JUNIOR Dordrecht (07-14 JUL 2014): aanduiding delegatieleider
R. BUGGENHOUT is beschikbaar om deze functie op te nemen. De RVB is hiermee akkoord.
03.2. EK SWI & OW Berlijn (14-25 AUG 2014): aanduiding delegatieleider
R. BUGGENHOUT is geen kandidaat als delegatieleider gelet op het feit dat hij de voorkeur geeft aan zijn kandidatuur als Official
SWIMMING met betrekking tot dit EK Zwemmen.
Na bespreking wordt secretaris-generaal W. GEORGES door de RVB aangeduid als nationale delegatieleider (op basis van een 5050 regeling qua verlof/werk).
De voorlopige inschrijvingen in de disciplines SWI & OW werden ondertussen ingediend.
Er is ook een kandidatuur van E. VAN DER GUCHT als Official SYNCHRO.
03.3. Goedkeuring “Overeenkomst KBZB – Atleet” (versie 2014)
De RVB neemt kennis van de nieuwe versie van deze overeenkomst, bespreekt enkele modaliteiten aangaande het verplicht
dragen van de nationale uitrustingen SPEEDO en keurt dit document goed.
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Nadat de definitieve nationale selecties officieel bekend zijn, zal er samen met de technische directeurs een dag bepaald worden
waarop alle atleten hun uitrustingen bij SPEEDO moeten gaan passen en afhalen.
04. Voorstellen tot wijzigingen KBZB-reglementen editie 2014
04.1. Bespreking synthesedocument en goedkeuring van voorstellen tot wijzigingen van bondsreglement editie 2014
De RVB heeft kennis genomen van dit werkdocument en bespreekt enkele discussiepunten:
* P. EVRARD informeert naar de reden tot schrapping van SPCEL Masters & Open Water > deze organen hebben geen enkel nut
aangezien ze geen bevoegdheid hebben aangaande selectiecriteria voor internationale wedstrijden of nationale ploegen.
De autonome sporttechnische bevoegdheden van de respectievelijke Sportcommissie Masters & Open Water aangaande de
organisatie en het verloop van hun Belgische Kampioenschappen blijven uiteraard integraal ongewijzigd.
* Problematiek licenties BIS: het is enkel toegelaten om een competitielicentie BIS te hebben bij een andere club voor een
andere discipline! Bijgevolg wordt het voorstel van de SCWP (art. BKWP 06.5) verworpen.
* Organisatie of aanbesteding BK openstellen voor en uitbreiden naar “niet-zwemclubs” (commerciële – of privéorganisaties,
overheidsbesturen, etc.)?: het gebruik van deze open procedure wordt niet aanbevolen door W. GEORGES en C. LIPPENS in
overeenstemming met LEN/FINA waar ook enkel aangesloten federaties een organisatie kunnen opnemen en omwille van de
juridische verantwoordelijkheid (administratief, logistiek, financieel, etc.) bij een BK-organisatie door een instantie die niet is
aangesloten bij KBZB/VZF/FFBN en geen rechtspersoonlijkheid heeft.
M. LOUWAGIE is hiervan niettemin wel voorstander en verzoekt om dit verder te bestuderen en de nodige criteria en voorwaarden
op te stellen om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.
De RVB gaat hiermee akkoord, evenals met de voorgestelde wijzigingen aan het bondsreglement.
De nieuwe versie van de KBZB-reglementen (editie 2014) zal binnenkort verspreid en gepubliceerd worden.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Algemene Vergadering BOIC – Nationale Sportbonden (Passage 44 – 1000 Brussel / vrijdag 13 juni 2014 – 18u).
De KBZB zal vertegenwoordigd worden door W. GEORGES en P. EVRARD.
- Topsport beleidsnota BOIC tav politieke partijen: de RVB neemt kennis van dit document.
- Info werkgroep “Fiscaal statuut van de scheidsrechters”: W. GEORGES zal namens de KBZB aanwezig zijn op een nieuwe
bijeenkomst die zal doorgaan op 15 mei 2014. Er komt alleszins in deze legislatuur geen wijziging van de regelgeving over
vrijwilligersvergoedingen. De KBZB betreurt dat er nog geen enkele concrete verbetering werd gerealiseerd in dit dossier.
05.2. FINA
-

-

Press Info & Releases:
•

Introductie FINA Swimming World Junior Records (jongens 15-18y / meisjes 14-17y)

•

Introductie Backstroke Start Device

•

Publicatie FINA Technical High Diving Rules (platform 20m & 27m)

Rapport FINA World WP Conference (27-28 FEB 2014): de RVB neemt kennis van het evaluatiedocument van W. GEORGES.
Dit zal eveneens bezorgd worden aan de nationale WP-organen (SCWP – CCS – TCWP) ter kennisgeving.

05.3. LEN:
- LEN Open Water Swimming Cup: de RVB neemt kennis van de definitieve kalender 2014.
- LEN Bureau Meeting Istanbul: de RVB neemt kennis van de diverse informaties over LEN-events 2014-2018.
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- Het LEN Congres 2014 zal doorgaan aan het Garda-meer (Verona – ITA) op 03-04 oktober.
De Nationale Federaties worden verzocht om uiterlijk op 04 juli 2014 voorstellen tot wijziging van LEN-reglementen in te dienen
bij de LEN.
05.4. VZF:
* Commentaren Algemene Vergadering 22.03.2014: J. VAN DER STRAETEN geeft enkele toelichtingen over het vlotte verloop van
de algemene vergadering waar de betrokken VZF-bestuurders werden herkozen.
* De KBZB RVB neemt kennis van de uitspraak van de Disciplinaire Commissie Vlaanderen dd. 01.04.2014 en bevestigt de
schorsing gedurende een periode van 2 jaren van een waterpolospeler na een positieve dopingcontrole op 11.01.2014.
05.5. FFBN:
* Commentaren Algemene Vergadering 15.03.2014: P. EVRARD geeft enkele toelichtingen over de lange algemene vergadering
waar eveneens de betrokken FFBN-bestuurders werden herkozen. Een belangrijk punt was de toelichting over de werking met de
nieuwe verzekeringsmaatschappij ETHIAS.
05.6. Diverse overlijdensberichten:
De RVB neemt kennis van het overlijden van Erik ENDRIATIS, André MERCKX en Richard ANIS en betuigt zijn medeleven met 1
minuut stilte.
06. Allerlei
06.1. Kalender vergaderingen KBZB 2014
De RVB heeft de vergaderingen voor de periode april - juni 2014 definitief vastgelegd waaronder ook de datum van de Algemene
Vergadering (zaterdag 03 mei 2014 – 11u30 – Antwerpen, ter gelegenheid van het BK OPEN Zwemmen).
De vergadering van de SPCEL Waterpolo in de maand april wordt voorlopig geannuleerd.
Aangaande deze Algemene Vergadering KBZB op 03.05.2014:
•

Locatie: W. GEORGES zal een vergaderzaal vastleggen in het RAMADA PLAZA hotel. Na de AV KBZB zal een lunch
voorzien worden op een andere locatie in de buurt.

•

De beide regionale federaties VZF & FFBN hebben elk hun zelfde 7 gemandateerden aangeduid.

•

Er zal binnenkort een oproep tot kandidaturen voor de verkiezing van de nationale voorzitter verspreid worden.

•

De dagorde en het volledige dossier van de Algemene Vergadering dienen op zeer korte termijn verstuurd te worden
zodat eventuele interpellaties en opmerkingen kunnen ingediend worden uiterlijk 15 dagen vóór de AV KBZB
(voorbereiding door RVB dd. 15 april 2014).

06.2. Diversen:
* De RVB neemt kennis van het verslag van F. MERCIER (SCWP) over het verloop van de finales van de Beker van België WP
(zaterdag 29.03.14 – Antwerpen).

Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG 15 APRIL 2014 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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