KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND — RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 15 OKTOBER 2014 TE BRUSSEL OM 17u30
GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE — voorzitter KBZB
Wouter GEORGES — secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS — juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN — Laurent SAMYN, bestuurders VZF
Paul EVRARD — Arthur VANDER BEKEN, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Bart DEWULF, bestuurder VZF
Christiane DE SCHEPPER, bestuurder FFBN

Voorzitter M. LOUWAGIE verwelkomt dhr. Laurent SAMYN als nieuw bestuurslid binnen de RVB KBZB, maar vraagt eveneens
aan het secretariaat van de VZF om deze nationale vertegenwoordiging schriftelijk te bevestigen.
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 17.09.2014 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. SPEEDO: stand van zaken jaarlijks budget nationale uitrustingen
W. GEORGES geeft toelichtingen over zijn recente besprekingen en e-mailuitwisselingen met SPEEDO ter optimalisatie van de
samenstelling en de levering van nationale uitrustingen. Gezien de beperkte budgettaire situatie zal W. GEORGES het nodige
doen om bij de jaarlijkse bestelling 2015 binnen het resterende budget te blijven door middel van een beperking en
rationalisering van de nationale uitrustingen.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. WK Zwemmen 25M Doha — QAT (03-07 DEC 2014):
• Bevestiging nationale selectie
De RVB heeft kennis genomen van de vraag van de SCZW om na afloop van de bijeenkomst van de SPCEL SWI dd. 17.09.2014
alsnog 2 zwemmers aan de selectie toe te voegen teneinde de Heren aflossingsploeg 4x50m vrije slag te kunnen selecteren op
basis van hun bronzen medaille op het EK korte baan Herning 2013. De RVB gaat hiermee akkoord. Bijgevolg bestaat de selectie
uit 8 atleten (2 dames & 6 heren). Pas na het BK 25m (08-09 NOV) zal de SCZW de individuele wedstrijdnummers van de
geselecteerde zwemmers voorstellen.
• Aanduiding delegatieleider:
De RVB neemt kennis van de overzichtslijst van de nationale delegatie (bestaande uit 8 atleten en 8 begeleiders).
Namens de FFBN draagt P. EVRARD de volgende begeleidende coaches voor: R. CLAES & H. DROC.
De RVB duidt Ronny BUGGENHOUT aan als delegatieleider voor dit WK korte baan. Voor een volgende internationale wedstrijd
van de nationale ploeg SWI zal de RVB bij voorrang de gelegenheid bieden aan Marc TOPPET om de functie van delegatieleider
te vervullen.
Coach Rik VALCKE zal 1 dag vroeger vertrekken om deel te nemen aan de FINA Coaches Clinic (30 nov — 01 dec).
W. GEORGES zal als NAT. FED. Delegate enkel aanwezig zijn op het FINA Congres en de Aquatics Convention (29 nov — 02 dec).
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03.2. SCWP / NAT. TEAM BEL WP:
* Evaluatie, bespreking en aanduiding nieuwe Technisch Directeur — Nationale Coach U17 JUN & U20/SEN.
De RVB heeft kennis genomen van het verzoek van de SCWP om dhr. Peter SIMONS (NED) voor te dragen als nieuwe TD-COACH
WP NAT. TEAM BEL. De RVB bespreekt enkele belangrijke punten aangaande zijn functionering binnen de KBZB en zijn
samenwerking met de regionale federaties op het gebied van selectiewerking en talentscouting.
* Voorstel meerjarenplanning NAT. WP BEL
Het LEN EK-kwalificatietornooi U17 voor de Euro Games 2015 is geen doelstelling. Na bekrachtiging van de nieuwe TD-COACH
WP en na bespreking op de SPCEL WP kan verder een becijferde planning opgemaakt worden voor de periode 2015-2016 met als
einddoelstelling het LEN EK-kwalificatietornooi U19 2016 in Nederland.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Belgische Kampioenschappen 2014
* De RVB heeft kennis genomen van de wijziging van zwembad voor het BK Masters Dag 3 (30.11.2014) > het BK zal doorgaan in
Gosselies wegens de sluiting van het zwembad te Gilly voor onbepaalde duur.
04.2. Belgische Kampioenschappen 2015
* 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. Deze aanbestedingsoproep wordt goedgekeurd door de RVB en zal
binnenkort verstuurd worden met opening van de enveloppen tijdens de zitting van de Raad van Bestuur op 19.11.2014.
* W. GEORGES geeft toelichting bij zijn nota betreffende de jurykosten voor het BK SWI 2015.
Op vraag van de organiserende club HELIOS heeft de KBZB zich geëngageerd om de aangeduide officials per competitiedag een
sandwich & drink aan te bieden. De precieze modaliteiten en het bijbehorende extra budget hiervoor worden vastgelegd en
goedgekeurd door de RVB.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
(zie ook punt 5.3. LEN / European Games Baku 2015)
05.2. FINA
- De RVB heeft kennis genomen van de nieuwe WADA-lijst 2015 met verboden middelen en substanties.
W. GEORGES zal eventueel het BOIC contacteren aangaande de coördinerende rol van BOIC in functie van de uniforme
toepassing van de WADA door de 4 NADO’s in België.
W. GEORGES geeft toelichting bij zijn overzichtsnota met diverse voorstellen tot FINA-reglementswijzigingen die aan bod zullen
komen op het FINA Extraordinary Congress te Doha (29 NOV).
C. LIPPENS adviseert om de incorporatie van de volledig herwerkte FINA Doping Rules in de bondsreglementen te limiteren tot
het strikt noodzakelijke gezien de beperkte middelen en mogelijkheden van de KBZB inzake dopingcontrole en —bestrijding welke
hoofdzakelijk een communautaire aangelegenheid en bevoegdheid zijn.
- De RVB heeft kennis genomen van de nieuwe FINA waterpoloreglementen die in de loop van 2015-2016 worden getest (o.a.
verkleining van afmetingen speelveld en vermindering aantal spelers). De LEN zal deze nieuwe waterpoloregels voorlopig niet
overnemen of implementeren.
- FINA Water Polo Referees List 2015 BELGIUM: de kandidaturen van dezelfde 3 Belgische scheidsrechters zullen ingediend
worden > Rik RYCKAERT — Cornel GRANCEROF — Alain D’HOSSCHE
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- FINA Synchro Judges List 2015 BELGIUM (deadline = 01.11.2014): vermoedelijk zullen opnieuw de kandidaturen van E.
VANDERGUCHT en C. DEWITTE ingediend worden.
- FINA Press Releases:
* De FINA heeft de hoogste FINA-erkenning (FINA Order) toegekend aan de Russische president V. PUTIN wegens zijn
aanzienlijke verdiensten voor de mondiale zwemsport.
* De FINA Awards Best Athletes 2014 worden uitgereikt tijdens het WK 25M Doha (01 DEC 2014).
05.3. LEN
- LEN Congres — Gardameer (03-04 OKT 2014): commentaren & feedback worden gegeven door W. GEORGES & P. EVRARD.
* verhuis LEN OFFICE van Luxemburg naar Genève (SUI)
* hoge marketingfees tem 2018 ontvangen voor de organisatie van LEN-events
* discussie over European Games Baku (FAR / GIB excluded)
* vanaf 2016 aanpassing leeftijdscategorie EJK naar FINA (Girls 14-17y / Boys 15-18y)
* LEN Bureau Meeting — Minutes 03.10.2014
- European Games Baku 2015:
De RVB heeft kennis genomen van de overzichtsnota van W. GEORGES aangaande de kwalificatiesystemen per discipline.
* LEN Qualification System SYNCHRO + Entry Form kwalificatietornooi SYNCHRO:
De RVB heeft kennis genomen van het verzoek van de Nationale SCSY tot deelname aan dit officieel LEN-kwalificatietornooi
voor nationale ploegen maar kan hieraan geen gunstig gevolg geven gelet op het feit dat een deelname op eigen kosten van een
team bestaande uit diverse atleten van verschillende clubs niet strookt met de filosofie en selectiepolitiek van de KBZB en gelet
op het specifieke en beperkte kwalificatiesysteem voor deze European Games dat door het EOC en door de LEN werd opgelegd.
Zoals bepaald binnen de SPCEL SY is het eerder aangewezen dat clubs en/of regionale teams op eigen initiatief en kosten
deelnemen aan buitenlandse wedstrijden om de vereiste limietpunten te behalen (voor de editie EJK 2016).
De RVB betreurt uiteraard de bijzonder laattijdige communicatie door EOC/LEN aangaande dit nieuwe multisport-evenement.
* LEN Qualification System WATERPOLO + Entry Form kwalificatietornooi WATERPOLO:
De RVB zal geen nationaal team WP U17 inschrijven gezien de veel te korte voorbereiding en gezien het negatief advies van de
Nationale SCWP. De SCWP heeft immers voorgesteld om te werken met een nieuwe lichting U19 in functie van het LEN EKkwalificatietornooi 2016 in Nederland.
* LEN Qualification System SWIMMING:
De RVB heeft kennis genomen van het aantal quotaplaatsen voor België (8 atleten). Er zal na afsluiting van de KBZBkwalificatieprocedure een selectievoorstel aan het BOIC opgemaakt worden. Mogelijk krijgt België na 1 april nog bijkomende
(vrijgekomen) quotaplaatsen toegewezen.
- Clinic Synchro Judges, Coaches & Referees — VIENNA / AUT (5-9 NOV 2014): er is geen Belgische deelname.
- LONDON 2016 European Swimming & Masters Championships > 1e informatiebulletin Transport & Accommodation
05.4. VZF:
- Laurent SAMYN stelt zich voor als nieuwe bestuurder van de KBZB als vervanger van M. DEMEESTER.
- De RVB bespreekt het VZF-persbericht over de nieuwe zwemlijn die in Vlaanderen werd gelanceerd.
- De RVB heeft kennis genomen van het feit dat een aantal zwemmers recent een punt achter de competitiesport hebben gezet.
05.5. FFBN:
- B. BECUE zou FFBN-trainster worden van de swimming talentpool Brussel.
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06. Allerlei
06.1. Info Nationale Commissies KBZB
* Tuchtcommissie WP: de RVB bespreekt de acute nood aan een effectief lid en aan twee vervangende leden voor deze
commissie.
De RVB zal nogmaals bij de SCWP aandringen een kandidaat te zoeken op korte termijn maar betreurt het schrijnende gebrek
aan interesse en engagement vanuit de clubs met betrekking tot dit belangrijk tuchtorgaan.
* Nationale Sportcommissie WP en Centrale Scheidsrechterscommissie > de RVB heeft kennis genomen van de nieuwe
samenstelling van deze nationale organen.
* Sportcommissie Masters: diverse clubs klagen over de afwezigheid van een verantwoordelijke binnen de Nationale SCMA voor
het bijhouden van de Belgische records Masters.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 19
19 NOVEMBER 2014 — 17u30 — BONDSBUREEL BRUSSEL
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