KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 10 DECEMBER 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 – Laurent SAMYN, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Bart DEWULF, bestuurder VZF
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 19.11.2014 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Voorlopige exploitatierekening dd. 31.10.2014
De RVB neemt kennis van de voorlopige exploitatierekening en de financiële toestand dd. 31.10.2014.
Enkele toelichtingen worden gegeven door W. GEORGES. De financiële prognose voor het einde van het boekjaar ziet
er in elk geval positief uit.
02.2. Definitief overzicht beurzen atleten 2014 (incl. WK Doha 2014)
De RVB neemt kennis van deze samenvattende nota. De prestaties tijdens het WK Doha vertegenwoordigen meer dan
de helft van alle toegekende beurzen. Alle kostennota’s 2014 zullen opgemaakt en verstuurd worden aan de
betrokken atleten voor het einde van het jaar 2014.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. WK Zwemmen 25M Doha – QAT (03-07 DEC 2014):
Er is nog geen administratief en financieel verslag van delegatieleider R. BUGGENHOUT beschikbaar.
W. GEORGES heeft echter geen negatieve opmerkingen ontvangen van R. BUGGENHOUT aangaande het hotel, de
maaltijden, de competitieorganisatie, etc.
Het nationale team was uiteindelijk genoodzaakt om een bijkomende dag ter plaatse te blijven wegens de uitgestelde
terugvlucht met Qatar Airways, die pas 24u op voorhand werd aangekondigd.
W. GEORGES zal de afhandeling verder opvolgen met BCD Travel.
De RVB heeft kennis genomen van de email van P. TIMMERS met diverse opmerkingen en eisen over de
communicatie en de uitgestelde terugkeer van het nationale team.
De RVB neemt alvast kennis van de bijzonder goede sportieve resultaten, gerealiseerd door een relatief beperkte
maar competitieve nationale selectie: 18 Belgische records en bijna alle zwemmers hebben een finale gezwommen.
03.2. SCWP / NAT. TEAM BEL WP:
Bondsvoorzitter M. LOUWAGIE geeft enkele toelichtingen over de bijeenkomst met de SCWP op 27.11.2014 te Gent.
De werking en de activiteiten van de nationale TD/Coach werden in detail besproken en uiteindelijk werden zowel
zijn maximale maandelijkse vergoeding (in kader van nationale kern U19) als zijn maximale maandelijkse
verplaatsingskosten (voor supervisie en coördinatie tijdens 2 gezamenlijke trainingen per maand met zowel regionale
selecties U15/U17 alsook nationale werking U19) definitief vastgelegd en opgenomen in het contract.
Ook de duur van de dienstverleningsovereenkomst werd bepaald, zijnde 1 jaar voorlopig tem 31.12.2015 en daarna
mogelijk 1 jaar verlenging mits positieve evaluatie waarover de KBZB discretionair en unilateraal zal oordelen.
De KBZB heeft echter vastgesteld dat P. SIMONS eveneens officieel door de VZF werd aangesteld als Technisch
Directeur Waterpolo wat absoluut niet strookt met gemaakte afspraken tijdens voorgaande vergaderingen.
Namens de VZF bevestigt J. VAN DER STRAETEN dat het louter gaat om de toekenning van de pro-forma titel van
“TD WP”, maar dat er verder geen contract, prestatieverbintenis of kosten aan verbonden zijn.
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Namens FFBN stelt P. EVRARD voor eventueel een bijkomende coördinator aan te stellen die pro-rata wordt betaald
door VZF/FFBN indien P. SIMONS wel degelijk enkel supervisie en wedstrijdscouting zou doen binnen de VZF-clubs
voor regionale jeugdcategorieën U15/U17 in functie van nationale U19-werking.
Ook de verdeling van de financiële kosten van de stage te Zeist – NED (02-04/01/2015) werden besproken op
27.11.14. De proportionele afrekening naar VZF/FFBN van hun 50% tegemoetkoming zal gebeuren op basis van het
aantal aanwezige spelers.
De RVB benadrukt dat er op de Sportcel WP gepland in februari 2015 een 1e grondige evaluatie en beoordeling
dient te gebeuren van alle reeds georganiseerde activiteiten (trainingen en stage Zeist) en het functioneren en de
samenwerking met P. SIMONS.
04. Belgische Kampioenschappen 2015
•

De RVB bevestigt de aanbestedingen BK 2015 dd. 19.11.2014 (op voorwaarde dat er werd voldaan aan de
betaling van het reglementaire voorschot).

•

18u30: Opening aanbestedingen – 2e oproep Belgische Kampioenschappen Masters 2015:

1. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 1
> de aanbesteding van zwemclub VN wordt niet weerhouden voor het bedrag van € 50,01.
> de aanbesteding van zwemclub SWEM wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 2
> geen aanbesteding ontvangen, bijgevolg wordt er geen 3e oproep meer gelanceerd.
3. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
> geen aanbesteding ontvangen, bijgevolg wordt er geen 3e oproep meer gelanceerd.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Oprichting BOICBOIC-Commissie “Officials”
“Officials”:
De KBZB heeft de kandidatuur van M. TOPPET ingediend maar is momenteel nog in afwachting van de bevestiging
van zijn aanduiding. De 1e bijeenkomst van deze nieuwe commissie is immers gepland op 16 december.
- BOICBOIC-meeting (10.12.2014 – 14h00) ivm. Euro
Euro Games Baku 2323-27 juni 2015:
2015:
W. GEORGES geeft enkele commentaren over de vergadering die op vraag van G. VAN LOOY (BOIC) werd gehouden.
P. MIDREZ (FFBN) en K. VANBUGGENHOUT (VZF) waren ook aanwezig. Er werden door het BOIC praktische informaties
verstrekt over:
•
Vertrek & retour van de zwemdelegatie (18 juni – 29 juni).
•
Longlist met potentiële zwemmers voor selectie (incl. kopie van geldig internationaal paspoort) moet
ingediend worden uiterlijk op 15.02.2014.
•
Uitrustingen worden geleverd door BOIC, dus mogen er geen nationale SPEEDO-uitrustingen gedragen
worden, behalve de officiële badmutsen BELGIUM voorzien door de KBZB.
•
Indien gewenst kan KBZB steeds een Belgische SWI Official voordragen aan de LEN.
•
BEL heeft recht op 8 quotaplaatsen maar aangezien het goed mogelijk is dat er in de loop van april nog
bijkomende quotaplaatsen zullen vrijkomen om verder toe te wijzen, zal W. GEORGES alvast melden aan de
LEN dat BEL wellicht meer dan de voorzien 8 quotaplaatsen zou willen invullen.
•
Algemene opmerking: deze Euro Games worden door het BOIC beschouwd als een evenement van het genre
OS/EYOF, waarbij de KBZB dus enkel verantwoordelijkheid draagt voor het opmaken van een selectievoorstel
van zwemmers en de aanduiding van 2 begeleidende coaches en voor het doorgeven van hun relevante
administratieve en logistieke inlichtingen (adres, maten, foto, paspoort, etc.).
05.2. FINA
- FINA Extraordinary Congress Doha (QAT) – 29.11.2014:
W. GEORGES geeft enkele commentaren over de belangrijkste reglementswijzigingen die werden goedgekeurd op dit
buitengewoon congres. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, zie FINA-website. Vooral het FINA-
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antidopingreglement werd volledig aangepast en herschreven in functie van de nieuwe WADA-code die ingaat op
01.01.2015.
- FINA World Aquatics Convention Doha (QAT) – 29.1129.11-01.12.2014:
W. GEORGES geeft enkele commentaren over het verloop en de inhoud van deze mondiale conferentie.
De RVB neemt kennis van de nieuwe FINA World Competition Calendar 2015-2016-2017.
Alle documenten en presentaties worden binnenkort door de FINA gepubliceerd en W. GEORGES zal deze via een
algemene mailing doorsturen naar alle betrokken personen en commissies binnen de KBZB/VZF/FFBN.
- FINA Gold Medal Swimming Coaches Clinic Doha (QAT) 30.1130.11-01.12.2014:
Deze mondiale clinic werd bijgewoond door hoofdcoach R. VALCKE. Ook hier zullen alle presentaties binnenkort
gepubliceerd en gedistribueerd worden aan alle belanghebbende personen en partijen.
- FINA Study – Cardiovasculaire screening Athletes Doha (QAT):
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over dit nieuwe medische project van de FINA waarbij alle deelnemende
zwemmers tijdens het WK 25M vrijblijvend een hartonderzoek konden ondergaan (via vragenlijst, ECG en fysiek
onderzoek). De algemene testresultaten zullen later ter kennisgeving doorgestuurd worden.
- FINA Press Releases & diverse info
info Internationale
Internationale FINA Events:
• W. GEORGES meldt dat IOC & FINA het definitieve programma hebben vastgelegd voor de Olympische
zwemcompetitie van RIO 2016 met reeksen om 13u00 (lokale tijd Rio) en finales om 22u00 (lokale tijd Rio).
De FINA “A&B” Olympic Qualifying Times worden normaliter nog in de loop van december 2014 bekend
gemaakt.
De Open Water 10KM-competitie zou bovendien samenvallen met de 2 eerste competitiedagen SWI.
• Introductie van nieuwe materiaalinnovaties van OMEGA Swiss Timing: Backstroke Start Ledge & Digital
Underwater Lap Counters
• De organisatie van het FINA WK SWI 25M & de World Aquatics Convention 2018 werd toegewezen aan
Hangzhou (CHN).
• Het partnerschap tussen FINA & ARENA werd verlengd tot en met 2019.
- FINA SWI Officials List N° 18 (01.01.20
(01.01.2015
31.12.2018):
2015 – 31.12.20
2018):
De kandidaturen van M. TOPPET, L. VAN LAERE, B. PAREZ & M. SCHWALL werden aanvaard.
05.3. LEN
- LEN Synchro
Synchro Judges List 2015 BELGIUM:
BELGIUM:
De RVB neemt kennis van de herbevestiging van de kandidaturen van C. DE WITTE, E. VAN DER GUCHT, I. STUYCK &
J. VAN HOYWEGHEN.
- LEN Waterpolo Referees List 2015 BELGIUM:
BELGIUM:
De RVB neemt kennis van de herbevestiging van de kandidaturen van R. RYCKAERT, A. D’HOSSCHE & C. GRANCEROF.
De RVB gaat akkoord met de voordracht van een nieuwe kandidaat-scheidsrechter K. DE BOECK (ter vervanging van
R. RYCKAERT als deze de maximum leeftijd van Referee heeft bereikt).
05.4. VZF: nihil
05.5. FFBN: P. EVRARD geeft enkele toelichtingen over de beëindiging van de samenwerking met B. BECUE als FFBNcoach na stopzetting van het BE GOLD-project te Brussel.
06. Allerlei
06.1. De RVB heeft kennis genomen van de jaarlijkse algemene oproep gericht aan alle nationale commissies om
voorstellen tot reglementswijzigingen in te dienen voor de editie 2015 van het Bondsreglement (deadline
16/01/2015). W. GEORGES en C. LIPPENS zullen opnieuw alle voorstellen verzamelen en onderzoeken alvorens een
synthesewerkdocument op te maken ter beoordeling en ter goedkeuring door de RVB.
06.2. Nationale Commissies KBZB:
•

MASTERS:
MASTERS:
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Naar aanleiding van diverse negatieve commentaren geformuleerd door Yves HERMANS werd de betrokkene heel
uitzonderlijk op vraag van P. EVRARD ter zitting uitgenodigd om zijn grieven aangaande de werking van de nationale
Sportcommissie Masters en de organisatie van de nationale kampioenschappen MASTERS persoonlijk toe te lichten
aan de RVB.
Na dhr. HERMANS in zijn hoedanigheid van voorzitter van de zwemclubs HELIOS en RCCC te hebben gehoord;
waarbij hij verwijst naar het volgens hem beledigende schriftelijke antwoord van de KBZB op de briefwisseling van de
clubs CNSW en HELIOS;
waarbij hij zijn verontwaardiging uit over de slecht gecommuniceerde reglementswijziging betreffende de reductie van
de masters-medailles waarvoor volgens hem geen enkele masters-vereniging in België vragende partij was;
waarbij hij zijn bezorgdheid uit over de manier waarop de nationale masters-activiteiten behandeld en beheerd
worden door de verantwoordelijken van de KBZB;
waarbij hij vervolgens pleit voor het behoud van alle huidige masters-activiteiten onder de nationale koepel van de
KBZB, ook al erkent hij dat dit items allesbehalve een kerntaak of prioriteit van de KBZB zijn;
waarbij hij eveneens opmerkt dat de organisatie en het beheer van de nationale kampioenschappen Masters weinig
werk en kosten met zich meebrengen voor de KBZB en dus financieel niet nadelig zijn voor de KBZB;
die tenslotte aanhaalt dat er zich onder de Belgische masters-zwemmers diverse wereldkampioenen en
wereldrecordhouders bevinden;
vraagt bondsvoorzitter M. LOUWAGIE zich namens de voltallige RVB af of Masters-activiteiten eigenlijk nog onder de
nationale koepel moeten behoren en deze misschien beter volledig overgeheveld zouden worden naar de regionale
zwemfederaties.
Y. HERMANS eist wel nadrukkelijk dat de RVB haar uiteindelijke beslissing, wat die ook moge zijn, duidelijk zal
communiceren naar alle betrokken clubs en commissieleden. Hierna verlaat hij de vergadering.
De RVB heeft ook kennis genomen van de financiële analyse opgemaakt door secretaris-generaal W. GEORGES met
alle inkomsten en uitgaven voor nationale activiteiten Masters binnen de KBZB.
De RVB bespreekt vervolgens de eventuele integrale schrapping van alle nationale Masters-activiteiten uit het
bondsreglement en de statuten van de KBZB, gelet op het feit dat:
de categorie Masters geen officiële (Olympische) discipline van de FINA is. Masters wordt immers in het
FINA-reglement ondubbelzinnig gedefinieerd als een “activiteit en sociaal programma ter bevordering van
fitheid, gezondheid, vriendschap en samenhorigheid” dat in principe wel deel uitmaakt van de structuur en
de werking van de FINA maar verder voor haar aangesloten nationale federaties geen enkele verplichting of
verantwoordelijkheid inhoudt;
de KBZB ook geen enkele verantwoordelijkheid of bevoegdheid draagt in de selectie en/of de voorbereiding
van nationale ploegen Masters in het kader van de deelname aan EK & WK Masters aangezien deze
internationale meetings voor Masters louter clubcompetities zijn zodat alle Masters-activiteiten eigenlijk meer
materie zijn voor de beide regionale zwemfederaties.
Na verdere bespreking opteert de RVB niet voor de totale schrapping van alle nationale activiteiten Masters maar
beslist ze de volgende reglementaire aanpassingen teneinde het financiële saldo met betrekking tot de nationale
activiteiten van Masters te optimaliseren:
• verhoging van het minimum aanbestedingsbedrag van € 50 naar € 250 voor de organisatie van het nationaal
kampioenschap Masters, hetzij voor Dag 1 of hetzij voor Dag 2.
• verhoging van het minimum aanbestedingsbedrag van € 50 naar € 100 voor de organisatie van het nationaal
kampioenschap Masters Dag 3.
• verhoging van het inschrijvingsrecht per individuele start van € 7 naar € 15 (cf. inschrijvingstarief gehanteerd
op EK Masters = € 20 entry fee per individual event).
• verhoging van het inschrijvingsrecht per aflossing van € 13 naar € 25 (cf. inschrijvingstarief gehanteerd op EK
Masters = € 30 entry fee per relay event).
• de bovenstaande bedragen zijn van toepassing vanaf 01.01.2015, tenzij anders bepaald.
• Bijgevolg zal de KBZB vanaf de BK-editie 2015 opnieuw voor elk wedstrijdnummer 3 medailles (goud-zilverbrons) voorzien, op voorwaarde uiteraard dat er minstens 3 deelnemers zijn ingeschreven op het betreffende
wedstrijdnummer.
• OPEN WATER:
WATER:
Naar aanleiding van een dispuut binnen de FFBN over het al dan niet betalen van officialsvergoedingen ter
gelegenheid van regionale OW-wedstrijden die meetellen voor het nationaal OW-klassement, stelt dhr. Y. HERMANS (in
zijn hoedanigheid van voorzitter van RCCC, zijnde een organiserende club van een weerhouden regionale OWdeelwedstrijd) dat hij in deze aangelegenheid vragende noch betrokken partij is.
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De RVB bespreekt de organisatie van de ongeveer 12 regionale OW-wedstrijden waarvan de resultaten in aanmerking
komen voor het nationaal OW-klassement waarvoor de KBZB jaarlijks medailles voorziet en waarbij de KBZB aan elke
organiserende club een contributie van 50 euro aanrekent voor het gebruik van de benaming “Nationaal
Kampioenschap Open Water Lange en/of Korte Afstand” en waarbij de KBZB een bijdrage van 1,50 euro per
individuele start aanrekent aan de clubs die deelnemen aan de betrokken regionale OW-deelwedstrijden.
De RVB heeft kennis genomen van de financiële analyse opgemaakt door secretaris-generaal W. GEORGES met alle
inkomsten en uitgaven voor nationale OW-activiteiten onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de KBZB.
Na kennis te hebben genomen van het financiële saldo van opbrengsten en uitgaven met betrekking tot deze OWactiviteiten benadrukt bondsvoorzitter M. LOUWAGIE namens de RVB dat er binnen de KBZB geen nationale OWkampioenschappen meer zullen georganiseerd en gehouden zullen worden voor categorieën en afstanden die niet
voorkomen of niet erkend zijn binnen de officiële competities van de LEN & FINA (zijnde EK/WK/OS), zoals
bijvoorbeeld KA of LA in schoolslag.
Bijgevolg wenst de KBZB vanaf nu enkel nationale Open Water kampioenschappen te erkennen, te ondersteunen
en/of te organiseren voor de officiële competitieafstanden van LEN & FINA. Momenteel organiseert de KBZB enkel
jaarlijks het officiële Belgisch Kampioenschap OW 10KM dat telkens volledig op kosten van de KBZB en zonder
reglementaire aanbesteding wordt gehouden te Willebroek Hazewinkel in een organisatie van VWZ Willebroek.
Dit betekent dus dat desgevallend enkel onderstaande OW-events officieel door de KBZB erkend en georganiseerd
kunnen worden:
LENFINALEN-categorieën & afstanden Open Water EK
FINA-categorieën & afstanden
afstanden Open Water WK (OS= enkel 10km)
* YOUTH boys & girls 15-16y > 5km
* YOUTH boys & girls 14-15-16y > 5km
* JUNIOR 17-18y > 7,5km
* JUNIOR 17-18y > 7,5km
* SENIOR > 5, 10, 25km
* SENIOR > 5, 10, 25km
De RVB bespreekt de eventuele aanvulling met 1000m- en/of 3000m-afstanden voor de jongere jeugdcategorie (1314y) ter voorbereiding op de officiële YOUTH/JUNIOR-competitieleeftijdsgroepen van LEN & FINA.
De diverse time trial en team events Open Water werden echter besproken noch weerhouden door de RVB.
Tenslotte beklemtoont de RVB dat het beheer en de organisatie van alle regionale OW-wedstrijden volledig
toebehoren aan de verantwoordelijke sportcomités verkozen binnen de respectievelijke regionale zwemfederaties,
zonder enige betrokkenheid of tussenkomst van de KBZB.
06.3. Bespreking en evaluatie project kalender vergaderingen KBZB 2015
De RVB heeft alvast de definitieve vergaderdata vastgelegd voor de periode JAN-FEB-MAA 2015.
Het Nieuwjaarsdiner van de RVB zal opnieuw gehouden worden aansluitend op de 1e vergadering op donderdag
15.01.2015.
06.4. Divers
Naar aanleiding van de vraag van P. EVRARD wordt bepaald dat W. GEORGES de nationale coördinator is van alle
regionale U15/U17 waterpoloactiviteiten, inclusief het uitsturen van officiële oproepingsbrieven voor regionale
selecties en activiteiten.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 15 JANUARI 2015 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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