KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 09 APRIL 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 – Laurent SAMYN, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Bart DEWULF, bestuurder VZF
01. Notulen
De beslissingen van de vergaderingen gehouden op 17.02.2015 en 11.03.2015 worden bekrachtigd. De notulen ervan
worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Voorbereiding AV KBZB 16.05.2015 – Antwerpen (11u30)
•
•
•
-

Ontwerp dagorde
De RVB neemt kennis van het ontwerp van de dagorde. P. EVRARD wijst er op dat de formele goedkeuring van
het verslag van de vorige AV in principe niet op de dagorde zou moeten staan.
Er zijn momenteel geen voorstellen tot wijziging van de statuten.
Het beleidsverslag van het jaar 2014 is nog op te maken en te verspreiden.
W. GEORGES zal opnieuw een vergaderzaal in het Ramada Plaza Hotel vastleggen en een reservatie maken in
een restaurant in de nabije omgeving.
Financieel dossier boekjaar 2014 & ontwerp begroting 2015
De RVB heeft kennis genomen van dit uitgebreid en duidelijk financieel dossier, opgemaakt door secretarisgeneraal W. GEORGES.
Het rekeningnazicht van het boekjaar zal doorgaan op woensdag 22.04.2015.
Het ontwerp van de begroting boekjaar 2015 moet nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de AV KBZB.
Aanduiding gemandateerden VZF/FFBN
De FFBN heeft dezelfde 7 gemandateerden aangeduid.
De VZF zal binnenkort ook 7 gemandateerden aanduiden en communiceren aan de KBZB. In elk geval zal M.
DEMEESTER vervangen worden door L. SAMYN als lid en bestuurder.
Van zodra alle gemandateerden bekend zijn, zal het Algemeen Secretariaat de formele uitnodiging met
bijbehorende dagorde en beleidsdocumenten versturen aan alle betrokken personen.

02.1. MEMO dd. 23.03.2015 tav. Nat. SCWP & voorbereiding SPCEL WP dd. 09.04.2015 (18u30):
•
Dading KBZB – Peter Simons
Voorzitter LOUWAGIE meldt dat door middel van een ondertekende dading elke partij afstand heeft gedaan van elke
aanspraak zodat de overeenkomst tussen de KBZB en Peter Simons definitief beëindigd werd.
•
Invoering jaarlijkse spelersbijdrage per waterpoloseizoen (ifv. project Waterpolo Online)
W. GEORGES geeft een korte samenvatting van zijn nota ter attentie van de SCWP die werd opgemaakt om de
betrokken waterpoloclubs te overtuigen van dit project en van de noodzaak om hiervoor een jaarlijkse individuele
spelersbijdrage in te voeren.
De RVB benadrukt dat deze federale bijdrage enkel betrekking zal hebben op waterpolospelers in de categorie SEN &
U20. Alle overige waterpolospelers kunnen gratis blijven deelnemen aan alle nationale waterpolokampioenschappen.
Aangezien er onvoldoende tijd is om bijkomende offertes of aparte onderhandelingen aan te vangen met alternatieve
leveranciers (Sportlink, ed.) beslist de RVB om de uitwerking en de ontwikkeling van het Waterpolo Online Project te
bekrachtigen.
W. GEORGES wordt verzocht om op basis van de beschikbare documenten (prijsofferte, algemene voorwaarden,
verkoopsvoorwaarden) een ontwerp van een contract tussen KBZB en Pioen Partners uit te werken.
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•
Toekomstige structuur en samenwerking WP-commissie
De RVB heeft kennis genomen van de laattijdige aankondiging van de afwezigheid van zowel W. SYMOENS en D.
POELMANS.
Verwijzend naar de belangrijke MEMO tav. de nationale SCWP dd. 23.03.2015 geeft voorzitter LOUWAGIE toelichtingen
over de diverse communicaties en recente handelingen vanuit de nationale SCWP naar aanleiding van hun beslissing
om alle nationale jeugdactiviteiten met onmiddellijke ingang te annuleren.
Hij vraagt vervolgens aan de beide regionale voorzitters om hun respectievelijke commentaren naar voren te brengen.
P. EVRARD vraagt de opmaak van een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen binnen de nationale
Sportcommissie aangaande de nationale jeugdwerking van de nationale ploeg U19 en een duidelijke takenverdeling
binnen deze commissie.
Op voorstel van voorzitter LOUWAGIE beslist de RVB om in de toekomst een ‘neutrale’ nationale sportieve directeur
aan te stellen voor de coördinatie van alle nationale jeugdactiviteiten waterpolo die onder de verantwoordelijkheid
van de KBZB georganiseerd worden. Deze nationale coördinator staat in voor de opmaak van nationale programma’s
en activiteiten, werkt met een transparant budget en legt enkel rechtstreeks verantwoording af aan de RVB KBZB.
Indien dit nodig zou zijn, kan hij ook vergaderingen van de nationale SCWP bijwonen, die desgewenst adviezen kan
geven aan de nationale coördinator.
W. GEORGES wordt verzocht een duidelijk omschreven profiel, job description en bijbehorend takenpakket uit te
werken zodat de KBZB een algemene oproep kan lanceren voor het rekruteren van geïnteresseerde kandidaten.
De KBZB zal een aangepaste verloning voor deze functie voorzien.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. Overeenkomst KBZB-Atleet versie 2015:
De RVB bespreekt de toekenning en de verdeling van
reeksen met de nationale aflossingsploeg.
De RVB beslist om de bedragen van de contractuele
bedrag in principe gelijk verdeeld worden volgens het
deelname aan hetzij reeksen, hetzij finales of beide). De

premies voor atleten bij afzegging en/of verzaking aan de
beurzen te behouden maar vanaf 2015 zal het voorziene
aantal atleten die effectief gezwommen hebben (ongeacht
overeenkomst KBZB-Atleet zal aangepast worden.

(Deze beslissing dient verduidelijkt te worden gezien het verschil tussen beurzen voor BR (clubs én nationale ploegen)
en Finale- en Podiumplaatsen (enkel nationale ploegen) en gezien het verschil in verdeling van KBZB-prizemoney en
FINA-prizemoney mbt. aflossingen.
Momenteel wordt door de KBZB voor een BR een totaalbedrag toegekend dat te verdelen is onder de (4) zwemmers
van een aflossingsploeg, terwijl er voor Finale- of Podiumplaats EK/WK een individueel bedrag per zwemmer is
voorzien).
04. Bondsreglement editie 2015
De RVB bekrachtigt de reglementswijzigingen voor de editie 2015 van het bondsreglement, zoals voorlopig besproken
tijdens de vorige zittingen dd. 17.02.2015 & 11.03.2015.
De nieuwe editie zal binnenkort gepubliceerd en verspreid worden aan alle betrokken personen en partijen.
De individuele spelersbijdrage CAT. SEN/U20 per waterpoloseizoen wordt pas ingevoerd vanaf het seizoen 2016-2017.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- European Games Baku 23-27 juni 2015:
•
De RVB heeft kennis genomen van het selectievoorstel “shortlist” SWI (8 individuele geselecteerden + 2
aflossingszwemmers) dat nog aan het BOIC voor verder gevolg moet overgemaakt worden. Vandaag ontving de
KBZB eindelijk de definitieve toekenning van het aantal quotaplaatsen voor NF BEL: 8 + 2 extra = 10 in totaal
waardoor er geen atleten uit de boot zullen vallen, onder voorbehoud van aanvaarding en goedkeuring door het
BOIC.
•
De aangeduide officials L. VAN LAERE (SWI) en C. DENAMUR (SY) werden door het BOIC uitgenodigd voor een
receptie en kennismaking op 19.05.2015.
- OS Rio 2016:
•
Naar aanleiding van de bespreking tijdens de SPCEL SWI dd. 11.03.2015 heeft W. GEORGES meer feedback &
advies gevraagd aan zowel de sportieve als de juridische staf van het BOIC over de selectieprocedure en –
criteria voorgesteld door KBZB. De RVB BOIC zal op haar vergadering van 20.04.2015 beslissen of nationale
sportbonden al dan niet eigen criteria mogen opstellen die strikter zijn dan de internationale criteria.
De OS-kwalificatiewedstrijden 2016 in België (max. 4!) zijn nog te bepalen binnen de KBZB.
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•

Info en uitnodiging voor BOT-stage Lanzarote 2015: het BOIC verwacht een voorstel van atleten en data rond
24.04.2015. Deze Olympische stage valt opnieuw gedeeltelijk samen met het BK SWI 25M.

•

Info en oproep van officieel agentschap EVENTEAM (tickets, travel, etc.): er wordt gevraagd dat de nationale
sportfederaties zo snel als mogelijk een schatting doorgeven van het aantal personen waarvoor tickets en/of
packages gereserveerd moeten worden. Alle relevante documenten werden ter kennisgeving en ter beoordeling
overgemaakt aan de beide regionale zwemfederaties.

•

Het verzoek van SPEEDO tot goedkeuring van de technische zwemuitrusting voor OS Rio 2016 werd overgemaakt
aan het marketing & juridisch departement van het BOIC. Het ontwerp werd door het BOIC goedgekeurd op
voorwaarde van conformiteit aan alle (toekomstige) IOC-richtlijnen.

05.2. FINA
- FINA Registered Testing Pool – Q2 2015: K. BUYS & F. LECLUYSE (SWI) / B. RYCKEMAN (OW)
- FINA Info Doping 2014/2015:
* 2014 Antidoping Statistics In- & Out-of-Competition Testing. De enige Belgische zwemmer die “out-of-competition”
werd gecontroleerd door de FINA is B. RYCKEMAN (2x).
- FINA Briefwisseling & Press Releases:
* FINA SWI World Cups 2015: de FINA vraagt de feedback van haar NF’s over de organisatie in zowel 25m- als
50m-competitiezwembaden. Het advies van de nationale SCZW is het behoud van alle SWC-competities enkel in 25mbad ifv. WK/EK 25M.
* Bid Procedure voor diverse FINA Competitions & Events 2016-2017-2018
* FINA Advertising Rules WK Kazan 2015
05.3. LEN:
•
De RVB neemt kennis van het persbericht over de oprichting van de European Sports Championships te Glasgow
& Berlin in 2018 (een gezamenlijk EK voor SWI-SY-DIV-OW-ATL-CYC-ROW-TRIA).
•
Bid Procedure voor de organisatie van diverse LEN Events 2017-2018-2019.
05.4. VZF:
•
Commentaren Algemene Vergadering – zaterdag 28 maart 2015 – De Pinte:
J. VAN DER STRAETEN geeft enkele toelichtingen over het vlotte verloop.
Geen specifieke opmerkingen, er was enkel een discussie over de leeftijdslimiet voor officials.
05.5. FFBN:
•
Commentaren Algemene Vergadering – zaterdag 14 maart 2015 – Charleroi:
P. EVRARD geeft enkele toelichtingen over het verloop. De verplichte verzekering via de FFBN partner werd nipt
weggestemd. Er komen aanzienlijke aanpassingen in het subsidiebeleid van de Fr anstalige Gemeenschap waardoor de
FFBN minder middelen zal ontvangen.
06. Allerlei
06.1. 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 05 MEI 2015 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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