KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND — RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 05 AUGUSTUS 2014 TE BRUSSEL OM 18u00
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
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:
Martin DEMEESTER, bestuurder VZF
01. Financiën
01.1. Info onderhoud met Stad Brussel betreffende huurcontract KBZB-burelen
Voorzitter LOUWAGIE geeft toelichting over de meeting met Alain COURTOIS, Schepen van Sport en Dhr. SERVAIS, directeur
Bains de Bruxelles:
• Akkoord over verlenging huurovereenkomst voor nieuwe periode van 3 jaar (sep 2014 — aug 2017).
• Verhoging van maandelijkse huur (all-in)
• Daarna wellicht stopzetting huurovereenkomst wegens overname van KBZB-burelen door Sportdienst Brussel, maar er is
nog geen duidelijke timing bepaald (2018? 2020? > afhankelijk van nieuwbouwproject Heysel).
• Conclusie: op lange termijn is dus een alternatieve bureaulocatie voor de KBZB nodig,
01.2. Aanpassing max. KM-vergoeding (periode 01.07.14 — 30.06.15) > € 0.3468 / km
02. Internationale Wedstrijden
02.1. Evaluatie EK JUN Zwemmen Dordrecht (09-13 JUL 2014):
• De RVB heeft kennis genomen van het verslag van delegatieleider R. BUGGENHOUT. Geen specifieke opmerkingen.
• De RVB heeft kennis genomen van de sportieve resultaten van de Belgische ploeg (3 individuele finales en 1
aflossingsfinale). Een grondige sportieve evaluatie zal gebeuren op de volgende SPCEL SWI.
02.2. EK JUN Open Water Zagreb (18 JUL 2014):
• Evaluatie sportief resultaat W. JORIS > 12e plaats op 38 deelnemers is zeer behoorlijk voor een OW-debutant.
• De RVB evalueert de diverse sporttechnische adviezen over zijn eventuele inschrijving en deelname aan het WK JUN OW
(Balaton HUN 7,5km — 05 SEP 2014):
o De FINA heeft om veiligheidsredenen de organisatie verplaatst van Eilat (ISR) naar Balaton (HUN).
o J. VAN DER STRAETEN meldt dat W. JORIS uiteindelijk in overleg met coach Rik VALCKE afziet van eventuele
deelname aan het WK JUN maar in de plaats zal deelnemen aan diverse OW-wedstrijden in België om
wedstrijdervaring op te doen.
o P. EVRARD herinnert er aan dat niet dezelfde selectiecriteria gehanteerd mogen worden voor EK JUN en WK JUN.
02.3. EK Berlijn (13-24 AUG 2014)
• De RVB heeft kennis genomen van de officiële selectiebrief en het persdossier naar aanleiding van de persvoorstelling van
de nationale delegatie op 25.07.2014 te Charleroi.
• Info LEN Swimming Coaches Clinic (22.08.14) & LEN TSC Forum (20.08.14) met interessante topics.
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•

De RVB neemt ook kennis van het verzoek van K. VAN BUGGENHOUT tot het organiseren van een swim-off voor de
aflossing.

02.4. Uitrustingen SPEEDO jaar 2015
W. GEORGES geeft enkele feedback en toelichtingen betreffende zijn meeting met Cathy Koopmans van SPEEDO tijdens het BJK
Charleroi dd. 18.07.14:
• De integrale bestelling van nationale uitrustingen voor het jaar 2015 (ongeveer 30 atleten en 20 begeleiders) zou nog deze
maand ingediend moeten worden.
• Er is momenteel al een aanzienlijk negatief saldo in het jaarlijks budget 2014 waardoor er weinig marge is voor extra items.
• Het aanbod wordt verder beperkt en alle kledij komt uit de standaardcatalogus, het logo BELGIUM is bijgevolg het enige
specifieke kenmerk van de nationale ploeg.
• Er is weinig flexibiliteit in leveringstermijn en bedrukking.
De RVB neemt verder kennis van de brief van R. CLAES dd. 18.07.2014 met opmerkingen en suggesties aangaande de nationale
uitrustingen. Er zijn bovendien opnieuw diverse klachten van zwemmers en coaches over het ontvangen uitrustingenpakket,
nochtans werden ze vooraf gebrieft over de samenstelling van het pakket en hun persoonlijke maten.
De volgende afspraken werden reeds informeel vastgelegd:
• Beperking van aantal kleuren (enkel rood-wit-zwart, geen blauw).
• Enkel official teamwear conform de LEN/FINA logoafmetingen en geen leisurewear meer met veel te grote logo’s.
• SPEEDO zal gans het weekend aanwezig zijn op het BK 25M te Gent: pasmoment van uitrustingen door elitezwemmers.
• W. GEORGES zal in Berlijn een bespreking houden met de technische directeurs, maar waarschuwt alvast dat er helaas
weinig ruimte tot aanpassing of verandering bestaat binnen de huidige overeenkomst.
W. GEORGES zal namens de KBZB een brief richten aan SPEEDO, met inbegrip van de opsomming van alle problemen en
opmerkingen geformuleerd door R. CLAES. De KBZB is nogmaals bereid tot discussie en bespreking met Speedo teneinde
uiteindelijk eens een goede oplossing te bekomen voor alle klachten.
02.5. WK Kazan 2015:
• Uitnodiging site visit Nationale Federaties (10-12 SEP 2014) > deadline registratie = 29 AUG 2014
03. Belgische Kampioenschappen
03.1. Evaluatie, overzicht recettes, deelnamestatistieken en juryverslagen BK SWI CAT WE1 & WE2 2014
De RVB heeft kennis genomen van deze documenten met recettes en statistieken en is bijzonder tevreden over het recordaantal
inschrijvingen, deelnemers en startgelden. Er waren bovendien 2 bijkomende boetes voor laattijdige inschrijvingen.
De RVB heeft kennis genomen van de diverse verslagen van de hoofdjury en bespreekt kort enkele items met betrekking tot het
verloop van de beide BK’s. Verdere evaluatie en bijsturing gebeuren uiteraard binnen de nationale SCZW.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
- Commentaren Algemene Vergadering 13.06.2014: W. GEORGES en M. LOUWAGIE geven enkele toelichtingen.
o Wijziging structuur: OCBS geïntegreerd binnen BOIC, behalve organisatie tombola’s.
o Wijziging statuten: vertegenwoordiging en stemrecht voor 2 Olympische atleten / samenstelling RVB ifv
taalaanhorigheden en leeftijdslimiet.
o Financieel: aanzienlijk positief resultaat boekjaar 2014.
- Presentatie infosessie BOIC-partnership Brussels Airlines (18.06.2014)
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- IOC Olympic Scholarship for Athletes RIO 2016: via het BOIC werd een aanvraag tot Olympische beurs voor P. TIMMERS
ingediend.
04.2. FINA
- YOG Nanking 17-22 AUG 2014:
De RVB heeft kennis genomen van de bevestiging van de FINA over de selectie van de 4 BEL zwemmers en van de specifieke IOC
antidopingreglementen die van toepassing zijn voor dit evenement. Begeleidende coach is B. BECUE
- FINA World Swimming Championships (25m) Doha QAT (03-07 DEC 2014): de FINA voorziet Travel & Accommodation
Assistance voor 3 atleten + 1 team official.
K. VAN BUGGENHOUT heeft vandaag schriftelijk gemeld dat er namens de VZF vermoedelijk 10 atleten en 6 begeleiders zullen
zijn voor dit WK klein bad.
- FINA Extraordinary Congress & World Aquatics Convention Doha QAT (28 NOV — 02 DEC 2014): de FINA voorziet Travel &
Accommodation Assistance voor 1 NAT. FED. Delegate (president / general secretary). Secretaris-generaal W. GEORGES zal met
deze FINA-ondersteuning de KBZB vertegenwoordigen op het FINA Congres en de World Aquatics Convention.
- FINA Swimming Gold Medal Coaches Clinic Doha QAT (29 NOV — 02 DEC 2014): de FINA voorziet Travel & Accommodation
Assistance voor 1 elite coach. Normaliter is het aan de beurt van een VZF-afgevaardigde om hiervan gebruik te maken, maar bij
voorkeur wordt hiervoor een coach aangeduid die deel zal uitmaken van de nationale selectie en dus 1 dag vroeger vertrekt naar
Doha om deze internationale clinic vòòr het WK bij te wonen.
- Update FINA Registered Testing Pool Q3 2014 (JUL-SEP):
De RVB heeft kennis genomen van de Belgische atleten die onderworpen zijn aan de FINA-whereabouts-verplichtingen:
SWI > K. BUYS / L. CROENEN / T. DAL / E. VANLUCHENE
OW > B. RYCKEMAN
- OS Rio 2016: de RVB heeft kennis genomen van de update van de officiële FINA/IOC kwalificatieprocedures SWI.
De kwalificatietijden SWI (Olympic Qualifying Time “A” & Olympic Selection Time “B”) zullen pas bekend gemaakt worden na
het WK 25M Doha 2014.
• SWI aflossingen: TOP 12 WK Kazan = QUAL OS RIO 2016
• Open Water: TOP 10 WK Kazan = QUAL OS RIO 2016.
- Fina General Management Online System (FINA GMS): introductie van een centrale database waar de Nationale Federaties
alle relevante informatie voor alle FINA-events kunnen registreren.
04.3. LEN
- Info LEN Congres 2014 > Pre-calendar 2015: de organiserende clubs en de regionale federaties ontvingen zoals gewoonlijk een
oproep voor het indienen van LEN-wedstrijden. Er werden voorlopig 3 aanvragen ontvangen (deadline = 05.09.2014).
- Press Release LEN EC Short Course Swimming — Netanya (ISR): nieuwe data zijn 0202-06 DEC 2015 (ipv. JAN 2015) met
programma van 5 dagen!
- Info LEN European Club Cup Competitions WP 2014-2015: er zijn geen Belgische clubs ingeschreven.
- Diverse info LEN WP Rules:
o LEN ITC-transferprocedure: invoering van 2 vaste transferperiodes (01-30 JAN & 01 JUN-30 SEP) voor WP-spelers.
o EK WP SEN: uitbreiding aantal deelnemende nationale teams vanaf editie 2016 (MEN 12 > 16 / WOMEN 8 > 12).
04.4. VZF:
- Naar aanleiding van de ontslagen van de VZF-bestuurders M. DEMEESTER en K. DESMET geeft J. VAN DER STRAETEN meer
toelichting bij de vervanging van deze openstaande mandaten: de VZF zal binnenkort na een algemene oproep 2 nieuwe
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bestuurders ter vervanging aanstellen. Maar voorlopig is er momenteel nog geen VZF-bestuurder bereid of beschikbaar om
zitting te nemen in de nationale KBZB-organen zoals RVB en Sportcellen.
De RVB bespreekt de eventuele aanduiding en benoeming van (regionale) onafhankelijke bestuurders (zijnde personen die niet
gelicentieerd of aangesloten zijn bij een club).
- De RVB heeft kennis genomen van de uitspraak van de Disciplinaire Raad NADO Vlaanderen dd. 20.06.2014 betreffende het
hoger beroep van een WP-speler van Kortrijk tegen zijn dopingschorsing die ook in beroep bevestigd werd.
- UZKZ Zwevegem: aankondiging viering 50-jarig bestaan (21.09.2014). De KBZB zal zoals gewoonlijk een aandenken voorzien.
04.5. FFBN:
- JL. WAUTERS is niet langer voorzitter van CNBA maar blijft wel gewoon FFBN-bestuurder.
05. Allerlei
05.1. SCWP / NAT. TEAM BEL WP: goedkeuring oproep kandidaturen Technisch Directeur — Nationale Coach U17 JUN &
U20/SEN.
De RVB heeft kennis genomen van het ontwerp tot oproep “Technisch Directeur — Nationale Coach WP” van de Nationale SCWP
en keurt deze goed voor verzending en publicatie (deadline voor indienen van kandidaturen = maandag 01.09.2014).
Niettemin herinnert de RVB er aan dat investeren in een nationale werking met SEN budgettair moeilijk te verantwoorden is.
Bijgevolg moet de voorkeur gegeven worden aan een JUNIOR/YOUTH-werking op nationaal niveau die bijvoorbeeld tweejaarlijks
deelneemt aan een Europees Kwalificatietornooi en aan diverse activiteiten (stages, tornooien, oefenwedstrijden) in België of
onze buurlanden. De grote lijnen, activiteiten en doelstellingen van het sportieve programma moet dus dringend opgemaakt
worden in overleg met secretaris-generaal W. GEORGES en de nieuwe Technisch Directeur WP.
05.2. Info klacht DM Moeskroen vs SCWP betreffende toekenning titel Belgisch Kampioen WP Superliga 2013-2014:
De RVB neemt kennis van de uitspraak van de Nationale Sportcommissie Waterpolo dd. 21.06.2014 betreffende deze zaak.
05.3. Info Nationale Commissies KBZB:
De RVB heeft kennis genomen van het ontslag van Pierre P. GEERAERTS als effectief lid van de Tuchtcommissie Waterpolo.
Een oproep tot nieuwe kandidaten zal spoedig gelanceerd worden teneinde een vervanger aan te stellen voor aanvang van het
nieuwe waterpoloseizoen.
05.4. Update kalender vergaderingen KBZB 2014
De RVB heeft de vergaderdata voor de periode SEP-DEC definitief vastgelegd.
05.5. Diversen
A. VANDER BEKEN stelt voor om ook tijdens het BK CAT WE2 rechtstreekse klassementen op te maken op basis van de reeksen
(en geen aparte finales in de namiddag). Dit zal verder onderzocht worden door de Nationale Sportcommissie Zwemmen.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 17 SEPTEMBER 2014 — 17u30 — BONDSBUREEL BRUSSEL
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