KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND — RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 03 JUNI 2014 TE BRUSSEL OM 18u00
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE — voorzitter KBZB
Wouter GEORGES — secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS — juridisch adviseur KBZB
Paul EVRARD — Arthur VANDER BEKEN — Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Johnny VAN DER STRAETEN — Bart DEWULF — Martin DEMEESTER, bestuurders VZF
Gezien er geen VZF-bestuurder aanwezig is op de zitting zetelt de RVB louter als werkgroep en zullen de beslissingen en
standpunten nadien ter goedkeuring voorgelegd worden aan de VZF-bestuurders die zich door overmacht en persoonlijke
omstandigheden hebben verontschuldigd.
01. Financiën
01.1. Commentaren Algemene Vergadering KBZB — zaterdag 03.05.2014
• Herverkiezing nationale voorzitter M. LOUWAGIE bedankt alle bestuurders voor het vertrouwen met zijn vernieuwd mandaat
(2 jaar).
• Bevestiging mandaat 6 nationale bestuurders (1 jaar): J. VAN DER STRAETEN — M. DEMEESTER— B. DEWULF — P. EVRARD
— A. VANDER BEKEN — C. DESCHEPPER. W. GEORGES meldt dat elke (her)benoeming van bestuurders moet gepubliceerd
worden in het Staatsblad als hun mandaat van bepaalde termijn is. Bijgevolg moet de KBZB dit jaarlijks laten publiceren
aangezien de termijn van een nationaal bestuurdersmandaat 1 jaar bedraagt. De RVB overweegt om dit bij een volgende
statutenwijziging uit te breiden tot een termijn van 2 jaar naar analogie met het nationaal voorzitterschap.
• De RVB heeft kennis genomen van het voorlopig verslag van de AV KBZB 03.05.2014.
• Geen andere specifieke opmerkingen, alle jaarlijkse beleidsdocumenten werden goedgekeurd.
01.2. Subsidie Nationale Loterij Jeugdprojecten 2014
De RVB heeft kennis genomen van de toekenningsbrief van minister GEENS aangaande deze jaarlijkse subsidie.
De RVB bespreekt welke jeugdactiviteiten er in de loop van het jaar 2014 in dit dossier zullen opgenomen worden.
02. Internationale Wedstrijden
02.1. EK Berlijn (13-24 AUG 2014)
* Alle regelingen voor het hotel en de verplaatsing van de Belgische delegatie werden ondertussen vastgelegd.
* E. VAN DER GUCHT werd door de LEN aangeduid als Synchro Official.
* Evaluatie OW: W. GEORGES wordt verzocht onmiddellijk na afloop van de testwedstrijd te Sète (FRA) de resultaten behaald
door M. MATTELAER (EK 10KM) en W. JORIS (EK JUN & WK JUN 7,5KM) te evalueren en te vergelijken met de resultaten van
de voorgaande edities van zowel NK OW FRA als EK / EK JUN OW teneinde een objectieve sportieve evaluatie te maken van
hun prestaties in reële wedstrijdomstandigheden (adhv. verschil in tijd tussen pl. 01- 10).
02.2. Uitrustingen SPEEDO jaar 2015
De KBZB heeft bericht ontvangen dat de integrale bestelling van nationale uitrustingen voor het jaar 2015 uiterlijk eind juni 2014
moet ingediend worden.
De mogelijkheid tot het dragen van de nationale uitrustingen SPEEDO op het EJK SWI 2015 (European Games Baku 2015 =
LEN/EOC — event) door Belgische zwemmers zal later besproken worden met het BOIC en de LEN.
1
OPGEMAAKT
03/06/2014

VERSTUURD
06/06/2014

OPMERKINGEN
20/06/2014

GOEDKEURING
21/06/2014

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

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND — RAAD VAN BESTUUR
03. Belgische Kampioenschappen
03.1. Info & statistieken BK SWI OPEN 2014
De RVB heeft kennis genomen van het overzicht van de totale recette en het aantal inschrijvingen van de laatste edities van het
BK OPEN.
03.2. Data BK SWI OPEN 2015?
De RVB neemt kennis van het recente voorstel van de Nationale SCZW met betrekking tot de organisatie van dit Belgisch
Kampioenschap, zijnde een organisatie in 3 dagen met hetzelfde programma op vrijdag 15 mei — zaterdag 16 mei — zondag 17
mei 2015 en keurt deze data definitief goed.
De RVB bespreekt verder het voorstel van de Nationale SCZW om de B-finales voor te behouden voor de leeftijdscategorieën 1415-16j meisjes en 16-17-18j jongens.
De RVB verzoekt de Nationale SCZW om dit verder grondig uit te werken, in het bijzonder de gedetailleerde modaliteiten voor
het samenstellen van zowel de A- als de B-finales (quid max. aantal buitenlandse atleten in B-finale, quid podium OPEN & JEU,
enz.). De RVB wijst er op dat alle andere Belgische FINA WK-kwalificatiewedstrijden in 2015 moeten doorgaan vòòr het BK SWI
OPEN 2015!
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
- De KBZB ontving een felicitatiebrief tav. voorzitter LOUWAGIE nav. zijn herverkiezing.
- Algemene Vergadering 13.06.2014: uitnodiging, agenda, financiële rekeningen en voorlopig verslag AV 31.05.13.
W. GEORGES en P. EVRARD zullen de KBZB vertegenwoordigen.
- Info werkgroep “Fiscaal Statuut scheidsrechters” > na recente bespreking wordt elke nationale federatie door het BOIC
aangeraden om elk afzonderlijk een schriftelijke aanvraag te richten aan de Fiscale Administratie naar analogie van de
Basketbalbond. De aanvraag omvat de vrijstelling van belastbaarheid van vergoedingen betaald door clubs aan scheidsrechters
in ploegsporten (waterpolo), zowel door opgave van het max. forfaitair wedstrijdbedrag als van het max. kilometertarief voor de
terugbetaling van verplaatsingsonkosten (binnen de KBZB is dit € 0,3461 / km).
- Info nieuw logo en grafische identiteit “TEAM BELGIUM”: de RVB heeft kennis genomen van deze aangepaste
communicatiestijl.
- Infosessie BOIC-partnership Brussels Airlines “Road to Rio” (18.06.2014): de RVB heeft kennis genomen van deze uitnodiging.
04.2. FINA
- De KBZB ontving een felicitatiebrief tav. voorzitter LOUWAGIE nav. zijn herverkiezing.
- YOG Nanking 2014:
* De RVB heeft kennis genomen van de schriftelijke bevestiging der quotaplaatsen van 4 BEL zwemmers (na goedkeuring door
BOIC van KBZB-selectievoorstel SWI) die aan de FINA werd overgemaakt.
* Betreffende de aanduiding van 1 begeleidende coach is er momenteel nog overleg aan de gang tussen VZF & BOIC.
* W. GEORGES meldt dat er eind juni nog vrije quotaplaatsen kunnen toegekend worden door de FINA.
- OS Rio 2016: de RVB heeft kennis genomen van de officiële FINA/IOC kwalificatieprocedures SWI-SY-WP-OW-DIV.
De kwalificatietijden SWI (Olympic Qualifying Time “A” & Olympic Selection Time “B”) zijn momenteel nog niet bekend.
- FINA World Swimming Officials Seminar — Miami USA (20-21 JUN 2014): de RVB heeft kennis genomen van de (gratis)
deelname van de Belgische FINA SWI Official M. CLASSEN-SCHWALL die ook door de FINA werd aangeduid als official SWI
voor het WK 25M Doha 2014.
2
OPGEMAAKT
03/06/2014

VERSTUURD
06/06/2014

OPMERKINGEN
20/06/2014

GOEDKEURING
21/06/2014

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

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND — RAAD VAN BESTUUR
- FINA Water Polo Referees School — Gouda NED (13-15 JUN 2014): de RVB heeft kennis genomen van deze verplichte FINA
bijscholing voor scheidsrechter C. GRANCEROF (op kosten van de KBZB met steun van het BOIC).
- Info Press Releases
* FINA World Aquatics Convention & FINA Extraordinary Congress (29 NOV — 01 DEC 2014 / Doha QAT)
* Dopingschorsing van 16 maanden voor Y. Efimova (RUS)
04.3. LEN
- De KBZB ontving een felicitatiebrief tav. voorzitter LOUWAGIE nav. zijn herverkiezing.
- LEN Congres 2014 — Gardameer ITA (03-04 OCT 2014): uitnodiging en informatiebulletin
Afgevaardigden KBZB: W. GEORGES en M. LOUWAGIE. Van de FFBN zullen P. EVRARD en A. VANDER BEKEN meegaan.
04.4. VZF:
- LZC Leuven: aankondiging viering 100-jarig bestaan (27.09.2014). De KBZB zal zoals gewoonlijk een aandenken voorzien.
- Vlaams Sportbestuur OW > verzoek tot aankoop silicone badmutsen.
De RVB neemt hiervan kennis maar kan hieraan geen gunstig gevolg geven. De RVB is enkel bereid een bijkomende (beperkte)
financiële dienst te leveren voor de eventuele aankoop van silicone badmutsen voor de deelnemers aan de enige officiële BKwedstrijd Open Water (Marathon 10KM Willebroek) die onder de verantwoordelijkheid van de KBZB wordt georganiseerd.
04.5. FFBN:
- P. EVRARD geeft enkele toelichtingen, o.a. de infosessie over de ETHIAS-verzekeringspolis binnen de FFBN.
05. Allerlei
05.1. Update kalender vergaderingen KBZB 2014
De RVB heeft de datum van de volgende RVB bepaald: dinsdag 5 AUG 2014 — 18u00 (onder voorbehoud van beschikbaarheid van
de VZF-bestuurders).
De KBZB-vergaderdata voor de periode SEP-DEC zullen later definitief vastgelegd worden.
05.2. Diversen
De RVB heeft kennis genomen van het ontwerp tot oproep “Technisch Directeur — Nationale Coach WP” van de Nationale SCWP
en formuleert hierover enkele bemerkingen:
• Enkel een nationale werking met U20/SEN is voor de KBZB te beperkt. Bijgevolg geeft de RVB de voorkeur aan een
JUNIOR/YOUTH-werking op nationaal niveau die bijvoorbeeld tweejaarlijks deelneemt aan een Europees
Kwalificatietornooi. Binnen het dossier “jeugdprojecten” van de Nationale Loterij vallen de categorieën U17 — U19 immers
volledig onder de KBZB. Een categorie SEN is dan weer integraal ten laste van de regionale federaties op basis van het
aantal gelicentieerde spelers per regionale federatie. Bijgevolg zou de oproep in die zin aangepast moeten worden door de
toevoeging van een kandidatuuroproep voor een sporttechnische WP-verantwoordelijke voor een nationale jeugdploeg
juniores.
• De RVB is onwetend over de grote lijnen, activiteiten en doelstellingen van het sportieve programma dat voor de beide
nationale selecties vooropgesteld zou worden. De RVB vraagt bijgevolg aan de SCWP om hiervoor een voorstel in te dienen.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG 05 AUGUSTUS 2014 — 18u00 — BONDSBUREEL BRUSSEL
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