KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 11 MAART 2015 TE BRUSSEL OM 17u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN, bestuurder VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Bart DEWULF – Laurent SAMYN, bestuurders VZF
Christiane DE SCHEPPER, bestuurder FFBN
Gezien de RVB niet in getal is om geldig te vergaderen, zetelt de RVB als werkgroep en zullen de beslissingen en
standpunten voorgelegd worden aan de volgende RVB op 09 april.
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 17.02.2015 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. NAT. Waterpolo SCWP:
* Stand van zaken project Waterpolo Online & invoering jaarlijkse spelersbijdrage per waterpoloseizoen
De RVB heeft kennis genomen van het werkdocument opgemaakt door W. GEORGES naar aanleiding van een
grondige controle van de volledige structuur en van de voorlopige werking van het systeem Waterpolo Online, in het
bijzonder de Franstalige versie.
De RVB neemt eveneens kennis van zijn nota over de invoering van de jaarlijkse spelersbijdrage per
waterpoloseizoen. Deze financiële middelen zullen op nationaal niveau aangewend worden ter financiering van dit
waterpoloproject. Het betreft geen nationale licentie maar louter een bijdrage per speler naar analogie van alle
andere zwemsportdisciplines binnen de KBZB.
W. SYMOENS heeft telefonisch gemeld dat de SCWP niet akkoord gaat met deze nota en dat zij deze eenzijdige
invoering van een spelersbijdrage bijgevolg niet wenst te verantwoorden of te verdedigen naar de waterpoloclubs toe
omdat dit niet in overeenstemming is met hun voorstellen.
De RVB herhaalt dat dit project enkel doorgaat op voorwaarde van de invoering van de spelersbijdrage per seizoen
en dat zij het enige bondsorgaan is dat bevoegd is betreffende financiële aangelegenheden.
Dit wordt tijdens de zitting door bondsvoorzitter LOUWAGIE telefonisch toegelicht aan W. SYMOENS (SCWP).
* Ontslag TD NAT. WP P. Simons
De RVB neemt kennis van enkele e-mailberichten waarin melding gemaakt wordt van het ontslag van Peter SIMONS
als NAT. TD & COACH U19. Er werd tot op heden geen officiële kennisgeving van de beëindiging van de
overeenkomst ontvangen per aangetekend schrijven.
Volgens P. EVRARD was P. SIMONS gedemotiveerd door de gebrekkige opkomst van U19-spelers en door de beperkte
interesse van de coaches van de betrokken waterpoloclubs.
De RVB beraadt zich over de diverse mogelijkheden naar aanleiding van dit ontslag. Na bespreking beslist de RVB
om deze verbreking te regelen met P. SIMONS als hij akkoord gaat met het regelingsvoorstel.
Er zal vanuit de KBZB een schrijven gericht worden aan de SCWP met de melding om tot nader order geen
vervanger voor P. SIMONS te zoeken en in deze brief zal ook expliciet verwezen worden naar de exacte rol van de
SCWP binnen de bondsstructuur, in het bijzonder dat de SCWP geen enkele verantwoordelijkheid of bevoegdheid
heeft over financiële aangelegenheden.
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* Continuïteit activiteiten, programma & budget NAT. WP U19 2015
Op vraag van de SCWP bleven na het ontslag van P. SIMONS alle activiteiten behouden. De SCWP zou zelf instaan
voor de nodige omkadering voor deze nationale activiteiten die tegelijkertijd doorgaan met de regionale werking
U15/U17. De RVB vraagt zich af of het heden nog opportuun is om deze nationale U19 verder te laten doorgaan
gezien het beperkte aantal aanwezige spelers.
Bondsvoorzitter LOUWAGIE heeft tijdens de zitting telefonisch contact opgenomen met A. BERTIAUX (SCWP) en heeft
tijdens dit gesprek kennis genomen van het feit dat de komende U19-trainingen werden afgelast door W. SYMOENS.
De RVB beslist om over dit punt een vergadering van de SPCEL WP te houden op donderdag 09.04.2015 (18u30).
03. Internationale Wedstrijden
03.1. Aanduiding nationale delegatieleiders 2015:
De RVB neemt kennis van de bijgewerkte overzichtstabel voor de aanduiding van nationale delegatieleiders voor de
diverse internationale competities van het jaar 2015.
De RVB bevestigt de aanduiding van R. BUGGENHOUT als delegatieleider voor het WK Kazan. Hij heeft zijn
beschikbaarheid bevestigd voor de volledige WK-periode (vertrek met OW-delegatie op 22.07.15 en retour met SWIdelegatie op 10 augustus). Hij is eveneens kandidaat als delegatieleider voor het WK JUN Singapore eind augustus.
Voor het EK 25M 2015 (Netanya – ISR) wordt M. TO¨PPET door P. EVRARD voorgedragen als delegatieleider wanneer
deze niet door de LEN zou aangeduid worden als SWI Official.
03.2. WK Masters Kazan 2015: evaluatie kandidaturen Belgische officials
De RVB neemt kennis van de diverse Belgische kandidaat-officials SWI-WP-SY-OW voor het WK Masters Kazan (05-16
AUG). Bij eventuele aanduiding door de FINA zijn verblijf & verplaatsing ten laste van het OC.
De volgende kandidaturen worden weerhouden en ingediend bij de FINA:
• SWI: PAREZ Bernard
• SY: VAN DER GUCHT Evi
• WP: DE BOECK Kurt (op advies van de Centrale Scheidsrechterscommissie)
• OW: COCQUYT Jan
04. Voorstellen tot wijzigingen van bondsreglement editie 2015
04.1. Bespreking synthesedocument met voorstellen tot reglementswijzigingen voor de editie 2015 van het
Bondsreglement.
De RVB bespreekt de diverse voorstellen van het synthesedocument en keurt de wijzigingen zoals voorgesteld in dit
document goed, mits de volgende opmerkingen en wijzigingen:
de toepassing van de nieuwe aangepaste bondsreglementen Open Water wordt 1 jaar uitgesteld op vraag
van de Nationale Sportcommissie Open Water.
de inschrijvingsgelden BK Masters worden uiteindelijk als volgt aangepast:
•
verhoging van het inschrijvingsrecht per individuele start van € 7 naar € 10.
•
verhoging van het inschrijvingsrecht per aflossing van € 13 naar € 20.
Invoering van een individuele spelersbijdrage per waterpoloseizoen (€15) voor de categorieën SENIOR/U20
vanaf het volgende waterpoloseizoen 2015-2016. Het huidige inschrijvingsgeld per ingeschreven team DIV. I-IIIII-IV Seniores Heren blijft volledig behouden.
De RVB keurt de overeenkomst KBZB-Atleet versie 2015 alsook de aangepaste Tabel der Automatische Sancties
2015-2016 (inclusief de nieuwe retributies per disciplinaire sanctie en per herhaling) goed.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- European Games Baku 23-27 juni 2015: de RVB heeft kennis genomen van de bevestiging van de aanduiding van
SWI Official Luc Van LAERE (volledig op kosten van OC Baku).
- Algemene Vergadering van het BOIC zal doorgaan op vrijdag 05 juni 2015 (18u00).
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- Info werking & samenstelling BOIC-commissie Officials: de RVB heeft kennis genomen van de BOIC-communicatie
over deze Officialcommissie waarin M. TOPPET zetelt als lid voorgedragen door de KBZB.
05.2. FINA
- Uitnodiging en dagorde FINA Extraordinary Meeting General Congres (Kazan RUS / 23 JUL 2015) ifv. wijziging FINA
Constitution.
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de beoogde statutenwijzigingen:
* schrapping van de leeftijdslimiet (80 jaar bij aanvang van mandaat) voor FINA-voorzitter en FINA-bestuurders;
* verhoging van aantal mandaattermijnen (3 ipv. 2);
* transfer van diverse bevoegdheden van (onbezoldigde) FINA Secretary naar (bezoldigde) FINA Executive Director;
* invoering en verkiezing van een First (1st) Vice-President FINA (ipv. 5 vicevoorzitters afkomstig van ander continent).
- FINA Press Releases & diverse info Internationale FINA Events:
* Het WK Zwemmen 2017 zal doorgaan in Budapest (HUN) na de terugtrekking van Guadalajara (MEX).
05.3. LEN:
•
Het LEN Congres zal doorgaan op 09-10 oktober 2015 (locatie nog te bepalen).
•
LEN Synchro Cup 08-10 mei 2015: bevestiging van de aanduiding van E. VAN DER GUCHT als SY Judge.
05.4. VZF:
•
Voorbeschouwing Algemene Vergadering – zaterdag 28 maart 2015 – De Pinte:
J. VAN DER STRAETEN geeft enkele toelichtingen over de dagorde en het financiële resultaat.
05.5. FFBN:
•
Voorbeschouwing Algemene Vergadering – zaterdag 14 maart 2015 – Charleroi:
P. EVRARD geeft enkele toelichtingen over de dagorde en het financiële resultaat.
Hij verzoekt bondsvoorzitter M. LOUWAGIE om een schriftelijke verantwoording te ondertekenen ter attentie van de
Franstalige waterpoloclubs naar aanleiding van hun interpellaties op de AV FFBN over de juiste rol van de nationale
SCWP betreffende de initiatieven genomen in het kader van de nationale WP-activiteiten U19.
•
Wijziging jaarlijkse decretale transferperiode voor vrije overgang > 01-31 augustus (ipv. 15 mei – 15 juni).
De VZF zal hun jaarlijkse decretale transferperiode voor vrije overgang behouden (15 mei – 15 juni).
06. Allerlei
06.1. Update kalender vergaderingen KBZB (periode april – juni 2015)
De RVB heeft de nationale vergaderingen voor de periode april-juni aangepast en bevestigd. De voorziene datum
voor de Algemene Vergadering (zaterdag 16 mei – 11u30) is nog onder voorbehoud van bevestiging.
06.2. Diversen
Nihil

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 09 APRIL 2015 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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