KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERD
DONDERDAG 15 JANUARI 2015 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 10.12.2014 worden definitief goedgekeurd.
P. EVRARD verwijst niettemin naar Pt. 06.2. van deze vergadering waar diverse wijzigingen betreffende de organisatie
en de inschrijvingsgelden inzake Masters werden besproken en aangepast. Na een korte discussie over deze
problematiek wordt beslist dat deze eventuele aanpassingen pas definitief besproken en vastgelegd zullen worden op
de eerstvolgende zitting van de RVB waar het synthesedocument met voorstellen tot reglementswijziging zal
behandeld worden.
02. Financiën
02.1. Voorlopige exploitatierekening dd. 31.12.2014 & voorstel ontwerp budget 2015
De voorlopige exploitatierekening dd. 31.12.2014 en het 1e budgetontwerp 2015 zijn nog in opmaak en zullen pas
voorgelegd worden op de volgende RVB-vergadering van 12.02.2015.
02.2. NAT. Waterpolo SCWP:
* bespreking project Waterpolo Online
De RVB heeft kennis genomen van de (uitsluitend Nederlandstalige) offerte, voorwaarden en business plan betreffende
de introductie van een digitaal online waterpolosysteem voor het beheer van alle nationale waterpolocompetities,
inclusief het gebruik van een digitaal wedstrijdformulier.
Namens de Nationale SCWP is D. POELMANS aanwezig om dit project in detail voor te stellen en toe te lichten.
Volgens hem is de uitrol van het project al in gevorderd stadium zodat men op zeer korte termijn kan beginnen met
de testfase, op voorwaarde van financiële goedkeuring door de RVB KBZB. De jaarlijkse kostprijs per seizoen werd na
onderhandeling ook aanzienlijk verminderd.
•

•
•

•
•

P. EVRARD meldt dat de FFBN deze offerte niet kan beoordelen zolang er geen Franstalige versie van de
diverse documentatie beschikbaar is. Een vertaling van de powerpoint-presentatie zal uiterlijk volgende
maandag 19.01.2015 overgemaakt worden ter attentie van de RVB FFBN en het Sportcomité WP FFBN.
De RVB stelt zich vooral vragen bij de Franstalige dienstverlening (technische support &
gebruikershandleiding). Er zou momenteel reeds werk gemaakt worden van een betrouwbare vertaling.
Bovendien zijn alle waterpoloclubs (nog) niet op de hoogte van de (eventuele) aanzienlijke toename van hun
inschrijvingsgeld (jaarlijkse bijdrage inclusief gebruik van Waterpolo Online) indien dit project uiteindelijk groen
licht zou krijgen.
De RVB betreurt dat er slechts 1 offerte van 1 firma beschikbaar is, terwijl er ongetwijfeld nog meerdere
andere spelers op de markt bestaan die gelijkaardige softwaretoepassingen aanbieden.
Er is onduidelijkheid over de toepassing van BTW, die wellicht moet ingecalculeerd worden.

1
OPGEMAAKT
VERSTUURD
OPMERKINGEN
GOEDKEURING
19/01/2015
10/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEB: www.belswim.be

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
De RVB beslist om de FFBN de nodige tijd te geven om dit project te beoordelen binnen hun regionale federatie, in
het bijzonder de financiële consequenties voor de betrokken waterpoloclubs, teneinde op de volgende vergadering
RVB/SPCEL WP dd. 12.02.2015 een beoordeling te kunnen maken op nationaal niveau.
* financiële afrekening WPWP-stage Zeist jan 2015
De RVB neemt kennis van de financiële afrekening van deze gezamenlijke stage met VZF/FFBN-selecties U15/U17.
P. EVRARD herinnert er aan dat de afrekening moet gebeuren op basis van het aantal aanwezige spelers, exclusief
begeleiders/coaches.
* protest KBZB over factuur P. SIMONS
W. GEORGES & M. LOUWAGIE geven enkele toelichtingen over de betwisting van de 1e factuur van P. SIMONS die
blijkbaar veel activiteiten uitvoert binnen de regionale federaties die in principe de nationale U19-werking overstijgen.
De KBZB kan uiteraard niet akkoord gaan met de overschrijding van max. contractuele maandelijkse vergoedingen
Het behoort niet toe aan de Nationale SCWP om deze facturen te bekrachtigen of goed te keuren.
De KBZB ontving nog geen globaal budgetproject & activiteitenprogramma 2015-2016 voor de nationale ploeg U19 in
functie van de voorbereiding op het LEN EK U19 Kwalificatietornooi 2016 in Nederland.
02.3. Resultaten Propagandacommissie 2014
De RVB heeft kennis genomen van de verkoopcijfers Brevetten & Schildjes voor het jaar 2014.
De verkoop van zwembrevetten stijgt licht dankzij de betere resultaten bij de Franstalige brevetten van de FFBN.
In Vlaanderen valt er een algemene achteruitgang te noteren. De totale omzet blijft wel ongeveer op hetzelfde
niveau.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. WK Zwemmen 25M Doha – QAT (03-07 DEC 2014):
De RVB neemt kennis van het administratieve en financieel verslag van delegatieleider R. BUGGENHOUT.
De RVB bevestigt dat individuele persoonlijke kosten (taxi, drinks) absoluut niet in de KBZB-afrekening mogen
opgenomen worden. Deze zijn steeds ten laste van de betrokken regionale federatie of van de individuele persoon
zelf, tenzij goedgekeurd en gemotiveerd door de nationale delegatieleider.
W. GEORGES meldt dat er nog geen compensatie is naar aanleiding van de geannuleerde terugvlucht door Qatar
Airways. Na contact met BCD Travel zou enkel EU-regelgeving van toepassing zijn, niettemin zal de KBZB een dossier
indienen bij het Europees consumentencentrum ECC.
Van de FINA volgt er wel nog 5.500 USD prizemoney voor de Belgische prestaties (TOP6) tijdens het WK Doha 25m.
03.2. WK Zwemmen Kazan 2015:
De RVB neemt kennis van de informatie met de belangrijkste deadlines (Entries, Accommodation, etc.).
W. GEORGES zal een voorbereidende nota opmaken aangaande accommodatie, travel, accreditaties en sport entries.
De definitieve selectie van de nationale ploeg zal gebeuren op de SPCEL SWI direct na het BK OPEN (15-17 mei).
03.3. Goedkeuring kandidaturen Internationale Officials SWI & Judges SYNCHRO 2015:
De RVB neemt kennis van het overzicht met de kandidaturen voor diverse internationale competities, opgemaakt door
W. GEORGES, en bevestigt de onderstaande aanduidingen en/of kandidaturen:
SYNCHRO:
• C. DE WITTE werd rechtstreeks door de LEN aangeduid voor de European Games in Baku AZE (12-16 JUN
2015). Verblijf & verplaatsing zijn ten laste van OC Baku. Het BOIC werd op de hoogte gebracht.
• E. VAN DER GUCHT werd voorgedragen als kandidaat voor de LEN Synchro Champions Cup in Hoofddorp
NED (08-10 MEI 2015).
SWIMMING:
• Er zijn geen kandidaturen voor WK SEN Kazan 2015 & WK JUN Singapore 2015.
• L. VAN LAERE (1e) & B. PAREZ (2e) zullen voorgedragen worden als kandidaten voor de European Games in
Baku AZE (23-27 JUN 2015). Verblijf en verplaatsing zijn ten laste van OC Baku. Het BOIC werd op de
hoogte gebracht.
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•

M. TOPPET zal voorgedragen worden als kandidaat voor het EK SWI 25M Netanya ISR (02-06 DEC 2015).

04. Belgische Kampioenschappen 2015
04.1. Overzicht kalender BK’s 2015
De RVB heeft kennis genomen van dit kalenderdocument met alle belangrijke nationale en internationale competities.
04.2. Voorstel tot aanbesteding VN Verviers (BK Masters Dag 2 – 11.10.2015)
De RVB heeft kennis genomen van de vraag van VN Verviers om hun niet weerhouden aanbesteding voor de
organisatie van het BK Masters Dag 1 over te dragen naar het BK Masters Dag 2 van 11 oktober 2015.
De RVB keurt dit goed en bijgevolg wordt de aanbesteding van zwemclub VN weerhouden voor het bedrag van €
50,01; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- European
European Games Baku 2323-27 juni 2015:
2015:
Op uitdrukkelijk verzoek van het BOIC moet de KBZB uiterlijk op 20.01.2015 een selectie “Longlist” indienen met
inbegrip van alle relevante informatie die nodig is voor de accreditatieaanvraag. Op de uiteindelijke “Shortlist”
(deadline 01.05.2015) mogen er geen atleten voorkomen die niet op de Longlist staan.
- Oprichting BOICBOIC-Commissie “Officials”:
“Officials”:
De KBZB heeft meer informatie ontvangen over de samenstelling van deze nieuwe BOIC-commissie. De 1e bijeenkomst
is gepland begin februari.
05.2. FINA
- Info & Procedure FINA World Aquatic Calendar / Approval
Approval of International Competitions:
Competitions:
De FINA zal vanaf heden een jaarlijkse “World Aquatic Calendar” opmaken met alle Internationale Competities (enkel
wedstrijden voor landenteams) die ter goedkeuring aangevraagd moeten worden bij de FINA.
- Update FINA
FINA Registered Testing Pool Q1 2015 (whereabouts): K. BUYS & F. LECLUYSE (SWI) / B. RYCKEMAN (OW)
- Info & Target Times NEW FINA World Junior Records (zowel 25m
25m-- als 50m50m-bad)
De RVB heeft kennis genomen van de richttijden en de homologatieprocedure van deze nieuwe FINA Wereldrecords.
- FINA Water Polo Referees School – Istanbul TUR (13(13-15 FEB 2015)
Er werd vanuit de Centrale Scheidsrechterscommissie geen deelnemer voorgedragen voor deze bijscholing van FINA
WP-scheidsrechters.
- FINA Press Releases & diverse
iverse info Internationale
Internationale FINA Events:
• Kalender FINA SWI World Cups 2015;
• FINA Awards Doha 2014
05.3. LEN: nihil
05.4. VZF:
• Uitnodiging Flanders Speedo Cup Antwerpen 24-25 JAN 2015 / finales om 16u00.
• Algemene Vergadering – zaterdag 28 maart 2015 – De Pinte
05.5. FFBN:
• Algemene Vergadering – zaterdag 14 maart 2015
• P. EVRARD vraagt om - mits onderling overleg en akkoord tussen de regionale zwemfederaties - de vrije
transferperiode (momenteel tussen 15 mei – 15 juni) aan te passen in functie van de sportieve inschrijvingen
van clubs en leden voor regionale/nationale wedstrijden zwemmen & waterpolo door deze periode van 1
maand te verschuiven naar de zomerperiode (juli, augustus, eventueel september). Dit zal besproken en
onderzocht worden aangezien hiervoor in Vlaanderen een decretale afwijking moet aangevraagd worden.
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06. Allerlei
06.1. Stand van zaken betreffende voorstellen tot reglementswijzigingen voor de editie 2015 van het Bondsreglement
(deadline 16/01/2015):
Er werden reeds meerdere voorstellen tot reglementswijziging ontvangen vanuit de Sportcommissie Zwemmen, de
Sportcommissie Waterpolo, de Sportcommissie Open Water & Jacques Masschelein (FFBN rev. regl.).
Ook dienen de nodige reglementswijzigingen Masters / Open Water in de nieuwe editie van het Bondsreglement te
worden opgenomen naar aanleiding van de bespreking tijdens de RVB op 10.12.2014 (cf. Pt. 1.).
W. GEORGES en C. LIPPENS zullen tijdens de komende weken alle voorstellen onderzoeken en een
synthesewerkdocument opmaken ter goedkeuring door de RVB.
06.2
06.2. Diversen
Diversen
Nihil

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG
INSDAG 17 FEBRUARI 2015 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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