KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 19 NOVEMBER 2014 TE BRUSSEL OM 17u30
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
anwezig:
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:
Laurent SAMYN, bestuurder VZF
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 15.10.2014 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. FOD Financiën — Fiscale Administratie
W. GEORGES geeft toelichting over de stand van zaken betreffende de aanvraag tot vrijstelling van belastbaarheid van
wedstrijdonkosten van WP-scheidsrechters. Momenteel is de aanvraag geregistreerd en in behandeling.
02.2. Voorlopige exploitatierekening dd. 30.09.2014
De exploitatierekening is nog volop in opmaak en de financiële toestand dd. 31.10.2014 zal pas in detail besproken kunnen
worden op de volgende RVB. Ondertussen werd de financiële termijnrekening VDK verlengd voor een nieuwe termijn van 1 jaar.
02.3. Overzicht beurzen atleten 2014
De RVB neemt hiervan kennis. Na het WK Doha zullen alle onkostennota’s 2014 voor de betrokken atleten opgemaakt worden.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. WK Zwemmen 25M Doha — QAT (03-07 DEC 2014):
De RVB neemt kennis van de selectiebrief van de nationale ploeg en van de sportieve inschrijvingen.
W. GEORGES meldt dat F. HEERSBRANDT een akkoordverklaring heeft ondertekend voor een rechtstreekse terugvlucht van Doha
naar Rome (ITA) op maandag 08 DEC.
De RVB heeft kennis genomen van de FINA/OC communicatie met preventieve ebola-maatregelen.
03.2. SCWP / NAT. TEAM BEL WP:
* M. LOUWAGIE en W. GEORGES geven toelichtingen over de diverse uitwisselingen aangaande de opmaak van de definitieve
versie van de dienstverleningsovereenkomst tussen de KBZB en P. SIMONS (TD WP NAT - Coach U19/SEN).
Een aantal belangrijke discussiepunten moeten nog definitief bepaald worden zoals de duur en de max. maandelijkse
vergoeding. De RVB stelt uiteindelijk dat:
- Maandelijks max. 1.000 euro (excl. BTW) ter dekking van alle kosten (dus inclusief alle verplaatsingsonkosten);
- Duur overeenkomst > voorlopig tem 31.12.2015, daarna mogelijk 1 jaar verlenging mits positieve evaluatie. De KBZB
moet discretionair en unilateraal kunnen oordelen over deze evaluatie en optie tot verlenging.
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-

Het onderwerp van de contractuele activiteiten beperkt zich louter tot de nationale U19-werking met op lange termijn
een mogelijke doorstroming naar SEN.

De RVB stelt zich ernstige vragen over de inschakeling van P. SIMONS in het kader van een samenwerking tussen VZF/FFBN
betreffende U15/U17. De afgevaardigden van de beide regionale federaties zijn hiervan alleszins niet op de hoogte. Een
dergelijke samenwerking kan eventueel opgestart worden zonder enige tussenkomst van het nationale niveau en zonder hiervoor
gebruik te maken van de diensten van P. SIMONS. De RVB’s van FFBN/VZF zullen hun standpunt ter zake zo snel mogelijk
overmaken aan de KBZB, maar de RVB KBZB benadrukt dat P. SIMONS geen enkele officiële (betaalde en/of contractuele)
functie mag uitvoeren binnen een regionale federatie.
Een meeting tussen bondsvoorzitter M. LOUWAGIE/secretaris-generaal W. GEORGES en de 4 leden van de nationale SCWP zal
doorgaan op donderdag 27 NOV — 18u00 te Gent om diverse punten uit te klaren.
* Vraag VZF tot terugbetaling van verplaatsingsonkosten ifv. activiteiten Nationale SCWP: werkzaamheden W. SYMOENS ten
laste van KBZB: de RVB keurt uitzonderlijk en eenmalig de terugbetaling van deze verplaatsingskosten goed, ook al bestaat
hiervoor geen enkele reglementaire plicht of engagement, omdat W. SYMOENS een grote inzet betoond heeft bij de uitwerking
van de mogelijke samenwerking met P. SIMONS.
* Vraag SCWP tot terugbetaling van verplaatsingsonkosten voor bijeenkomsten van werkgroep Nationale Kampioenschappen
WP: de RVB keurt uitzonderlijk en eenmalig de terugbetaling van deze verplaatsingskosten goed, ook al bestaat hiervoor geen
enkele reglementaire plicht of engagement, omdat de leden van de werkgroep hiermee een specifieke opdracht vervullen.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Belgische Kampioenschappen 2014
* De RVB heeft kennis genomen van het overzicht van de totale recettes van inschrijvingen en boetes en is tevreden over deze
belangrijke inkomsten.
04.2. Belgische Kampioenschappen 2015
•

19u00:
19u00 Opening aanbestedingen Belgische Kampioenschappen 2015 & Beker van België WP 2015

De volgende afgevaardigden en clubs zijn aanwezig:
De voltallige nationale SCZW — R. VILAIN (SCWP) — Y. HERMANS (HELIOS) — W. NILIS (SCSY) — E. LIVENS (AZSC)
ZWEMMEN
1. Open Belgian Championships
Championships Swimming
> de aanbesteding van zwemclub BRABO wordt weerhouden voor het bedrag van € 7.500,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE1 (11(11-14j)
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS wordt niet weerhouden (bedrag van € 11.151,00);
> de aanbesteding van zwemclub GZVN wordt weerhouden voor het bedrag van € 12.715,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
3. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE2 (15(15-16j/1716j/17-18j/19j+)
> de aanbesteding van zwemclub BRABO wordt niet weerhouden (bedrag van € 5.001,00);
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS wordt weerhouden voor het bedrag van € 6.550,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
4. Belgische Kampioenschappen Zwemmen korte baan
> de aanbesteding van zwemclub MEGA wordt weerhouden voor het bedrag van € 2.101,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
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SCHOONSPRINGEN
1. Belgische Kampioenschappen Schoonspringen 1m & 3m
> de aanbesteding van zwemclub GZVN wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
SYNCHRO
1. Belgische
Belgische Kampioenschappen Synchro Miniemen
> de aanbesteding van zwemclub ENL wordt weerhouden voor het bedrag van € 210,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Kampioenschappen Synchro Cadetten
> de aanbesteding van zwemclub ZNA wordt weerhouden voor het bedrag van € 201,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
3. Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
> de aanbesteding van zwemclub BRASS wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
4. Belgische Kampioenschappen Synchro SenioresSeniores-Masters
> de aanbesteding van zwemclub SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
5. Belgische Kampioenschappen Synchro
Synchro COMBO
> de aanbesteding van zwemclub SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
MASTERS
1. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 1
2. Belgische Kampioenschappen
Kampioenschappen Masters Dag 2
3. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
> geen aanbestedingen ontvangen
BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (1/2
(1/2 finales 28.03.2015 & finales 06.06.2015)
06.06.2015)
> de aanbesteding van zwemclub AZSC wordt weerhouden voor een totaal prizemoney van € 1.500,00; de organisatie
wordt hen definitief toevertrouwd.
Voor de volgende organisaties zal de KBZB een tweede en laatste oproep lanceren:
• Belgische Kampioenschappen Masters Dag 1 * Dag 2 * Dag 3
De behandeling van deze tweede en laatste aanbestedingsoproep zal doorgaan tijdens de eerstvolgende vergadering van de RVB
op woensdag 10 december 2014 om 18u30.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- De RVB neemt kennis van de diverse briefwisseling betreffende de uitnodigingen voor een receptie op het Koninklijk Paleis dd.
22.10.2014 en is verwonderd dat de KBZB hierover niet werd geraadpleegd of geïnformeerd. W. GEORGES geeft uitleg over zijn
verschillende vragen tot verduidelijking gericht aan het BOIC en het Koninklijk Paleis.
Ook al draagt de KBZB betreffende deze aangelegenheid geen enkele verantwoordelijkheid, toch wenst ze zich te
verontschuldigen ten opzichte van de atleten die geen uitnodiging mochten ontvangen en zal ze hierbij verwijzen naar de
volgende criteria die zullen toegepast worden als de KBZB inspraak heeft:
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•
•

TOP3 EK
TOP8 WK

- Oprichting BOIC-Commissie “Officials” > de RVB neemt kennis van de werking, het reglement en de vraag van het BOIC tot
aanduiding van een kandidaat-lid door de KBZB. Voorwaarde: de official of referee moet actief geweest zijn op bij voorkeur
OS/WK of EK. De RVB bespreekt de eventuele aanduiding van een kandidatuur. De 1e bijeenkomst van deze nieuwe commissie is
gepland op 16 december.
- De RVB neemt kennis van het persbericht over de selectiefilosofie BOIC ifv. OS RIO 2016, zijnde de integrale overname van de
internationale selectiecriteria. De RVB zal pas later na bekendmaking van de FINA A-criteria oordelen over het al dan niet
gunstig adviseren over eventuele laattijdige toewijzingen van vrijgekomen quotaplaatsen aan Belgische zwemmers.
- Lancering nieuwe website TEAM BELGIUM (www.teambelgium.be) naar aanleiding van BOT-stage te Lanzarote.
W. GEORGES heeft de lijst met deelnemende zwemmers en coaches opgevraagd bij het BOIC.
05.2. FINA
- De RVB heeft kennis genomen van de FINA-goedkeuring van de Belgische kwalificatiewedstrijden ifv. WK KAZAN 2015.
De volledige lijst met FINA SWI Qualifying Events is beschikbaar op de FINA-website.
- FINA Synchro Judges List 2015 BELGIUM (deadline = 01.11.2014): de kandidaturen van E. VANDERGUCHT en C. DEWITTE
werden opnieuw ingediend.
05.3. LEN
- LEN Congres — Gardameer (03-04 OKT 2014): de RVB heeft kennis genomen van het verslag.
- Eenmalige verlenging van LEN WP-transferperiode tot 20.11.2014 (normaal gezien zijn LEN waterpolotransfers enkel
toegelaten van 01-31 JAN & 01 JUN-30 SEP).
- EK Waterpolo SEN 2016: aanpassing kwalificatiesysteem > er worden slechts 2 kwalificatietornooien (ipv. 3) afgewerkt
wegens minder inschrijvingen en ter beperking van de financiële kosten voor de betrokken nationale federaties.
- LEN Synchro Judges List 2015 BELGIUM (deadline kandidaturen = 02.12.2014)
05.4. VZF: nihil
05.5. FFBN:
- P. EVRARD geeft enkele toelichtingen over de nieuwe sporttechnische omkadering binnen de FFBN.
- W. GEORGES meldt dat de KBZB via P. MIDREZ (TD FFBN) een aantal parlementaire vragen vanuit de Franstalige Gemeenschap
heeft ontvangen en beantwoord.
06. Allerlei
06.1. De RVB heeft kennis genomen van de aanpassing van de KBZB-dopingreglementering. Dit wordt onmiddellijk opgenomen
in het bondsreglement.
W. GEORGES meldt dat de KBZB in het kader van een studieonderzoek gevraagd werd naar de inname van een standpunt over
de legalisering van cannabis. Als antwoord verwees de KBZB integraal naar de dopingregels van de WADA-code en naar recente
literatuur aangaande deze problematiek.
06.2. Info Nationale Commissies KBZB
* Propagandacommissie / SCSY > de RVB heeft kennis genomen van de briefwisseling en het verzoek van de SCSY tot
introductie van een nieuw nationaal synchrobrevet SIRENE / ZEEMEERMIN. De RVB heeft hierover geen opmerkingen of
bezwaren en secretaris-generaal W. GEORGES zal dit verder opvolgen.
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* Masters: de RVB neemt kennis van de briefwisseling CNSW/HELIOS aangaande de werking van de nationale SCMA en de
organisatie van het BK MASTERS.
P. EVRARD maakt melding van diverse opmerkingen geformuleerd door Y. HERMANS (HELIOS).
Betrokkene zal uitgenodigd worden op de volgende zitting van de RVB (woensdag 10 december 2014 — 18u15).
* Open Water: P. EVRARD informeert naar de vergoeding van officials tijdens regionale OW-wedstrijden meetellend voor het BKklassement.
De RVB herhaalt nogmaals dat de KBZB enkel officiële BK’s OW wenst te ondersteunen of te organiseren op officiële
competitieafstanden van de FINA (5 of 10 of 25KM). Het beheer en de organisatie van de diverse regionale OW-wedstrijden
behoren volledig toe aan de regionale zwemfederaties, inclusief officialvergoedingen.
W. GEORGES zal een financiële analyse opmaken van alle inkomsten en uitgaven voor nationale OW-activiteiten onder de
rechtstreekse verantwoordelijkheid van de KBZB.
Ook over dit punt zal dhr. HERMANS gehoord worden door de RVB op 10.12.2014.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 10
10 DECEMBER
DECEMBER 2014 — 17u30 — BONDSBUREEL BRUSSEL
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