KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND — RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 17 SEPTEMBER 2014 TE BRUSSEL OM 17u30
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 — Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Arthur VANDER BEKEN, bestuurder FFBN
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 05.08.2014 worden definitief goedgekeurd.
Aangaande Punt 04.4. van dit verslag herhaalt P. EVRARD dat er geen sprake kan zijn van nationale bestuurders die niet
gelicentieerd zijn bij een zwemclub en die niet verkozen zijn binnen hun betrokken regionale federatie. De RVB neemt nota van
dit standpunt.
02. Financiën
02.1. Stad Brussel > Voorzitter M. LOUWAGIE ondertekent het aangepast huurcontract voor de KBZB-burelen dat definitief zal
aflopen op 31.08.2017.
02.2. Nationale Loterij > de storting van de subsidie jeugdprojecten 2013 is ontvangen.
02.3. FOD Financiën > De KBZB zal een schriftelijke aanvraag overmaken aan de fiscale Administratie tot het bekomen van
vrijstelling van belastbaarheid van wedstrijdkosten toegekend aan nationale waterpoloscheidsrechters.
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de besprekingen en de werkzaamheden binnen de werkgroep van het BOIC
aangaande deze problematiek.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. Evaluatie EK Zwemmen Berlijn (14-25 AUG 2014):
• De RVB heeft kennis genomen van het administratieve en financiële verslag van delegatieleider W. GEORGES.
• Enkele opmerkingen aangaande hotel en verplaatsing werden geformuleerd:
Het is onaanvaardbaar dat delegatieleden op eigen initiatief en op eigen kosten vroegtijdig vertrekken zonder dit
op voorhand aan te vragen of te melden.
Er worden geen speciale verzoeken aanvaard van atleten betreffende het type kamer. Bij een even aantal atleten
per geslacht wordt steeds gebruik gemaakt van “twin/double” rooms.
• De RVB heeft kennis genomen van de bijzonder goede sportieve resultaten. Een grondige sportieve evaluatie zal gebeuren
op de bijeenkomst van de SPCEL SWI dd. 17.09.2014.
03.2. WK Zwemmen 25M Doha — QAT (03-07 DEC 2014):
• Aanduiding delegatieleider:
W. GEORGES meldt dat hij als secretaris-generaal volledig op kosten van de FINA in Doha mag verblijven van 28 nov tot 08 dec
en dat hij na afloop van de diverse congressen (28 nov — 01 dec) het nationale team zou kunnen vervoegen in hun hotel.
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Niettemin stelt voorzitter LOUWAGIE zich vragen over de opportuniteit om opnieuw secretaris-generaal W. GEORGES aan te
stellen als delegatieleider aangezien dit de continue werking van het Algemeen Secretariaat KBZB in het gedrang zou kunnen
brengen door zijn nieuwe langdurige afwezigheid.
W. GEORGES zal een voorstel uitwerken aangaande een regeling “verlof vs.werk” ( deels als officiële opdracht en deels als
verlof) met betrekking tot zijn eventuele aanduiding als delegatieleider.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Belgische Kampioenschappen 2014
* De RVB heeft kennis genomen van de annulatie van het BK OW 10KM Willebroek dd. 30.08.2014 naar aanleiding van de
beslissing van BLOSO wegens slechte waterkwaliteit.
De RVB bespreekt de vraag en de mogelijkheden tot organisatie op een alternatieve datum, eventueel via indoor-trial, maar dit
lijkt praktisch moeilijk haalbaar. Uiteindelijk bevestigt de RVB dat er dit jaar uitzonderlijk wegens overmacht geen BK OW 10KM
wordt ingericht. De RVB vraagt niettemin aan de Nationale Sportcommissie OW om de datum voor het volgende BK OW 10KM
2015 vroeger te plannen (bijvoorbeeld 1e helft van augustus).
04.2. Belgische Kampioenschappen 2015
* De RVB bespreekt het verzoek van de SCSY tot datumwijziging van het BK SY CAD (10 mei ipv 26 april) om concurrentie met de
Synchro Cup LUX te vermijden en keurt vervolgens deze aanvraag goed.
* W. GEORGES geeft toelichting bij het ontwerp en de timing van de aanbestedingsoproep voor de organisatie van de Belgische
Kampioenschappen 2015 en de Beker van België WP 2015. Indien er zich niet te veel wijzigingen opdringen aan programma’s,
limiettijden, lastenboeken, etc. zou de aanbestedingsoproep verstuurd worden op 16.10.2014 met opening van de enveloppen
tijdens de zitting van de Raad van Bestuur dd. 19.11.2014.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Lidkaart voor Olympiërs: het BOIC vraagt gratis toegang op sportevenementen van de KBZB voor alle Belgische Olympiërs met
een dergelijk paspoort. De RVB gaat hiermee akkoord en zal de belangrijkste KBZB-wedstrijden opgeven (BK SWI OPEN, WP
Beker Finale, etc).
05.2. FINA
- Update FINA Registered Testing Pool Q4 2014 (OKT-DEC):
De RVB heeft kennis genomen van de Belgische atleten die onderworpen zijn aan de FINA-whereabouts-verplichtingen:
SWI > K. BUYS
OW > B. RYCKEMAN
- Update WADA-dopinglijst dd. 01.09.2014 (new prohibited substances = xenon & argon)
- FINA Water Polo Referees List 2015 BELGIUM (deadline kandidaturen = 24.10.2014)
- FINA Press Releases: verlenging partnerschap FINA-OMEGA tot 2021.
- W. GEORGES meldt dat hij contact heeft opgenomen met de FINA aangaande de terugkeer van Ward BAUWENS: hij moet de
FINA hiervan niet formeel op de hoogte brengen via het Return-to-Competition formulier. Bijgevolg kan de zwemmer dus zonder
probleem opnieuw in competitie treden.
- WK KAZAN 2015: de KBZB ontving diverse presentaties en uitgebreide informatiedocumenten met betrekking tot de Site Visit
voor Nationale Federaties die van 10-12 SEP in Kazan werd georganiseerd. Deze belangrijke mailing werd overgemaakt aan alle
belanghebbende personen.
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05.3. LEN
- LEN Congres — Gardameer (03-04 OKT 2014):
* De RVB heeft kennis genomen van de congresagenda en bijbehorende documenten
* LEN Events 2015 & LEN Pre-calendar 2015 >
W. GEORGES wijst op samenvallende data van enkele zwemcompetities VZF-FFBN ifv. de WK-kwalificatie Kazan 2015.
Ondertussen heeft de FFBN haar regionale kampioenschappen verplaatst naar WE 31JAN-01FEB zodat er geen concurrentie is
met de Flanders Speedo Cup VZF van 24-25 JAN 2015.
Voor de Ethias Swimming Trophy (FFBN) en de Antwerp Diamond Speedo Race (BRABO) is er nog geen oplossing (zelfde WE 0810 MEI 2015). Volgens J. VAN DER STRAETEN is deze ADSR-meeting toch geen kwalificatiewedstrijd voor het WK Kazan 2015
waardoor het probleem van de samenvallende competities eigenlijk niet van dien aard is om de data te wijzigen.
- Entry Form LEN EK WP SEN 2016 Belgrado-SRB (deadline = 10.10.2014)
De RVB bevestigt nogmaals dat het zowel op financieel als op sportief vlak absoluut niet opportuun is om in te schrijven voor de
kwalificatiepoules van het EK WP SEN. Binnen de SPCEL WP volgende maand zal de opstart van een nationale jeugdselectie
echter wel verder in detail besproken worden.
- LEN Bureau Meeting — Minutes (Berlijn 22.08.2014).
Het EK SWI 50M 2018 werd toegewezen aan Glasgow (SCO / GBR).
05.4. VZF: Samenstelling Raad van Bestuur
J. VAN DER STRAETEN meldt dat Laurent SAMYN de vervanger wordt van Martin DEMEESTER en vanaf oktober zitting zal
nemen in de nationale organen als KBZB-bestuurder, in afwachting van zijn definitieve aanstelling op de volgende Algemene
Vergadering van de KBZB.
05.5. FFBN:
- P. EVRARD geeft toelichting bij diverse reglementaire herzieningen binnen de FFBN.
06. Allerlei
06.1. SCWP / NAT. TEAM BEL WP:
* Info selectieprocedure kandidaturen Technisch Directeur — Nationale Coach U17 JUN & U20/SEN.
De RVB heeft kennis genomen van de verdere timing van de selectieprocedure teneinde een definitieve kandidaat te kunnen
bevestigen en aanstellen op de vergadering van 15.10.2014.
* Evaluatie en goedkeuring shortlist:
De RVB heeft kennis genomen van de longlist van 13 kandidaten die na een 1e screening en evaluatie door de Nationale
Sportcommissie WP werd gereduceerd tot 2 kandidaten. De RVB keurt goed dat er verder wordt onderhandeld met deze 2
overblijvende kandidaten.
Niettemin wenst de RVB opnieuw te benadrukken dat een nationale ploeg SENIORES op dit moment totaal niet aan de orde is en
dat er dus resoluut geopteerd moet worden voor de opstart van een nationale jeugdselectie (U17 — U20) die als basis moet
dienen en waarmee verder gewerkt kan worden. Dit dient dan ook duidelijk gezegd te worden aan de twee kandidaten zodat ze
op voorhand goed weten voor welke jeugdcategorie er beschikbaar budget is waarmee ze verder kunnen in de voorbereiding van
hun testplanning / case studie.
06.2. Tuchtcommissie WP: oproep tot kandidaten (1 effectief lid FFBN en 1 vervangend lid FFBN)
Naar aanleiding van de oproep dd. 07.08.2014 heeft de KBZB helaas geen enkele kandidatuur ontvangen. Teneinde het
rechtsgeldig functioneren van dit belangrijk disciplinair bondsorgaan te verzekeren zal W. GEORGES contact opnemen met F.
MERCIER (voorzitter SCWP) en F. HOSTE (voorzitter TCWP) om dit belangrijk punt te bespreken op de coördinatievergadering van
23.09.2014 tussen SCWP-CCS-TCWP en bij hen aandringen op zoek te gaan naar bij voorkeur een ex-WP-coach, -speler of —
scheidsrechter.
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06.3. Diversen
* C. LIPPENS vraagt nogmaals aan de regionale zwemfederaties om mee te werken aan het bewerkstelligen van een sluitende
juridische band van al hun aangesloten atleten met alle bovenliggende niveaus en federaties (KBZB-LEN-FINA, etc.) door middel
van een akkoordverklaring door het loutere ondertekenen van de aansluitingskaart bij een club van een regionale zwemfederatie
met expliciete vermelding dat men zich door deze aansluiting onderwerpt aan alle reglementen en aan de tuchtmacht van de
bevoegde instanties, inzonderheid de KBZB, LEN en FINA.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 15
15 OKTOBER 2014 — 17u30 — BONDSBUREEL BRUSSEL
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