KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 23 JUNI 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 – Koen DE CARNE, bestuurders VZF
Paul EVRARD– Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Arthur VANDER BEKEN
Bondsvoorzitter LOUWAGIE verwelkomt Koen DE CARNE als nieuwe bestuurder van de VZF ter vervanging van Bart
DEWULF. Hij stelt zich kort even voor aan de aanwezige leden.
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 05.05.2015 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Commentaren Algemene Vergadering KBZB (dd. 16.05.2015) en bevestiging mandaat 6 nationale bestuurders (1
jaar)
Er waren geen opmerkingen over de beleidsdocumenten en het financieel dossier;
De algemene toestand en werking van de Nationale SCWP werd kort besproken;
Bevestiging mandaat 6 nationale bestuurders (1 jaar):
J. VAN DER STRAETEN – L. SAMYN – K. DE CARNE - P. EVRARD - A. VANDER BEKEN - C. DESCHEPPER.
Deze bevestiging zal samen met de goedgekeurde statutenwijzigingen overgemaakt worden voor publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
De RVB neemt kennis van de bedankingsbrief van L. VAN HOOYDONCK n.a.v. zijn aanduiding als “Lid van
Verdienste KBZB”.
02.2. Subsidiedossier Nationale Loterij Jeugdprojecten 2015
De RVB neemt kennis van het gunstig advies van de Nationale Loterij over het subsidiedossier jeugdprojecten 2015.
Het exacte subsidiebedrag is nog vast te leggen in de officiële toekenningsbrief van de bevoegde minister.
02.3. NAT. WP: contractontwerp Waterpolo Online & rekrutering nationale WP-coördinator
•

•
•

Waterpolo Online
Op basis van de beschikbare documenten (prijsofferte, algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden) werd een
1e contractontwerp tussen KBZB en Pioen Partners uitgewerkt, inclusief de gedetailleerde checklijst met diverse
opmerkingen en aandachtspunten als contractbijlage alsook het tijdspad van het invoeringstraject.
Van Pioen Partners werden vandaag enkele aanpassingen en tegenvoorstellen ontvangen, voornamelijk over de
timing van de invoering, de jaarlijkse tarieven en de contractbijlage.
De RVB neemt hiervan kennis en bespreekt deze opmerkingen. De RVB zal in haar antwoord aan Pioen Partners
nogmaals de klemtoon leggen op de noodzakelijke verplichting van een functioneel programma in de beide
landstalen (inclusief alle gebruikersinstructies en handleidingen). Gevolg hiervan is dat Pioen de jaarprijs heeft
verhoogd in vergelijking met de oorspronkelijke offerte wat aanvaardbaar is voor de RVB met uitzondering van
de gewenste jaarlijkse indexering met 2%. W. GEORGES zal dit verder afhandelen met Pioen Partners.

Profiel en Job Description Nationale WP-coördinator
Naar aanleiding van het ontslag van P. SIMONS werd er na bespreking binnen de SPCEL WP beslist om een
onafhankelijke en neutrale nationale WP-coördinator aan te stellen die alle verantwoordelijkheid draagt over de
nationale activiteiten van de nationale ploegen, zowel qua planning en programma als financieel beheer.
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Er werden reeds enkele kandidaten naar voren geschoven en verdere communicatie over deze functie kan eventueel
gebeuren op de kalenderzitting van de WP-clubs. W. GEORGES wordt verzocht om dit verder op te volgen, in nauwe
samenwerking met de Nationale SCWP.
Timing: de RVB wenst deze functie te laten aanvangen uiterlijk op 1 september 2015 en bespreekt nog enkele
modaliteiten betreffende de verloning en het werkstatuut van deze persoon.
3. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. European Games Baku 2015
- De “Advertising Rules LEN” zijn van toepassing en volgens de aanvullende EOC-reglementen zijn er ook geen
commerciële sponsorlogo’s toegelaten op de nationale uitrustingen van de deelnemende NOC’s.
- Vanwege SPEEDO was er bijgevolg geen levering van nationale uitrustingen nodig gezien dit een NOC-event betreft,
wat bijgevolg een besparing betekent voor het jaarlijks SPEEDO-budget van de KBZB.
- LEN uitnodiging VIP-diner 25.06.2015 voor nationale bondsvoorzitters.
03.2. Info & evaluatie Nationale OW-selectieprocedure (testwedstrijd FFN – Gravelines)
De RVB neemt kennis van de samenvattende resultaten van de 3 Belgische deelnemers en volgt het advies van de
sporttechnische verantwoordelijken Open Water, R. VALCKE / K. VAN BUGGENHOUT.
M. MATTELAER behaalde in mei het WK-minimum op de 5KM indoor time trial maar kon onvoldoende bevestigen op
deze representatieve OW-testwedstrijd (opgave op 10KM).
W. JORIS / D. BILLIAU presteerden zeer behoorlijk maar zullen eerst nog meer internationale ervaring opdoen ifv. het
EK Open Water 2016 (Hoorn NED).
Bijgevolg wordt er voor het WK Kazan 2015 geen bijkomende atleet voor nationale selectie voorgedragen (enkel
deelname van B. RYCKEMAN).
03.3. Infobulletin LEN EK 25m Netanya ISR (02-06 DEC 2015)
De RVB neemt kennis van deze accommodatiebrochure. OC/LEN biedt voor het eerst gratis verblijf aan voor 2
atleten per nationale federatie.
03.4. Voorlopige kalender Internationale Wedstrijden & Belgische Kampioenschappen 2016
De RVB neemt kennis van deze voorlopige evenementenkalender.
03.5. WK SWI JUN Singapore
De RVB bevestigt de aanduiding van R. BUGGENHOUT als delegatieleider. Heen-en terugreis: 21-31 AUG.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Datumconflict 2016 > BK SWI OPEN (27-29 mei) en Beker van België WP finales (28 mei)
W. GEORGES meldt dat deze 2 belangrijke evenementen samenvallen. Bijgevolg zal wegens organisatorische redenen
aan de nationale SCWP gevraagd worden om een nieuwe datum voor de bekerfinales vast te leggen.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
Commentaren Algemene Vergadering BOIC – vrijdag 05.06.2015 (18u00)
•
Financiële situatie: er wordt telkens een budget met een aanzienlijk tekort voorgelegd dat nadien steeds blijkt
mee te vallen.
•
De RVB bespreekt de voorstellen tot statutenwijziging van de Triatlonfederatie in het kader van “good
governance” die eerst binnen het BOIC zullen geëvalueerd en voorbereid worden in een werkgroep. Het gaat hier
om het schrappen van de leeftijdslimiet voor bestuurders, de beperking van het aantal mandaattermijnen per
bestuurder, de introductie van een geslachtsquota min. 30%, enz.
•
Diverse items over RIO 2016 werden voorgesteld.
- OS Rio 2016:
•
De KBZB ontving van de FINA een oproep tot indiening van kandidaturen FINA SWI Officials RIO 2016:
momenteel hebben L. VAN LAERE en M. CLASSEN-SCHWALL zich kandidaat gesteld (deadline = 20.07.2015). Na
advies van de SCZW zal een voorkeurskandidaat aan de FINA voorgedragen worden. Het BOIC zal hiervan op de
hoogte gebracht worden.
•
Uitnodiging OW-testevent 10KM Copacabana / Rio 22 AUG 2015: NOC/NF BEL heeft 1 quotaplaats voor het
10KM Men’s testevent. Deadline inschrijving > 29.07.2015 (net na 10KM WK Kazan).
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-

Info Olympians Association Belgium: creatie van nieuwe BOIC Olympians-lidkaart die vrije toegang geeft tot
diverse nationale kampioenschappen van verschillende nationale sportbonden.

-

Vacature High Performance Manager Sports: de RVB neemt kennis van deze job vacature die eveneens wordt
overgemaakt aan de beide regionale zwemfederaties.

05.2. FINA
- Info Prize Money WK Kazan 2015: de RVB neemt kennis van de nieuwe verdeling van FINA-prizemoney voor het WK
Kazan 2015. Voorzitter M. LOUWAGIE vraagt W. GEORGES om advies in te winnen over de fiscale belastbaarheid bij
een aantal relevante organisaties (Golazo, BOIC, enz.).
05.3. LEN
•
LEN Congres Vienna (08-10 OKT 2015): de KBZB heeft de uitnodiging en het infobulletin ontvangen. Voorzitter M.
LOUWAGIE en Secretaris-Generaal W. GEORGES zullen in elk geval aanwezig zijn en wellicht ook P. EVRARD.
•
De RVB neemt kennis van de invoering van LEN Athletes Prize Money (enkel voor de TOP12 van beste prestaties
op basis van FINA-points) en van LEN Travel Subsidy.
•
LEN Water polo Referees School 2015: kandidaat K. DE BOECK is geslaagd voor zijn ingangsexamen als LEN WP
Referee, ter vervanging van R. RYCKAERT. Hij heeft ondertussen reeds een nationale presentatie gegeven ter
gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische waterpoloscheidsrechters (Antwerpen – 06 juni).
05.4. VZF
- RVB dd. 03.06.2015:
• samenstelling RVB: Koen DE CARNE wordt aangesteld als nieuwe bestuurder.
• J. VAN DER STRAETEN geeft kort toelichting over het standpunt en de beslissing van de RVB VZF dat W. SYMOENS
niet langer wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de nationale KBZB-organen (SCWP & AV). Hij meldt ook dat
W. SYMOENS hierna ontslag heeft genomen uit al zijn functies binnen de VZF & KBZB.
05.5. FFBN
P. EVRARD geeft kort toelichting over de drastische subsidievermindering vanuit de Franstalige Gemeenschap die een
aanzienlijke negatieve impact zou kunnen hebben op de werking van de Franstalige regionale sportfederaties.
06. Allerlei
06.1. De RVB bespreekt de nieuwe maatregel betreffende de mogelijkheid tot vrijwillige promotie van SHII (Afdeling 2)
naar SL (Superliga), zoals voorgesteld door de nationale SCWP vanaf het seizoen 2016-2017.
De RVB is van oordeel dat dit een goede maatregel is met als legitieme doelstelling het uitbreiden van de hoogste
Afdeling SL naar 10 ploegen maar waarschuwt dat er in alle gevallen dezelfde objectieve criteria moeten gehanteerd
worden om deze vrijwillige promotie(s) in goede banen te leiden.
Bijgevolg moeten minstens de infrastructuur (diep bad min. 1,80m) alsook de sportieve werking als objectieve
basiscriteria vooropgesteld worden. Indien deze basiscriteria niet langer gerespecteerd worden, dan volgt hieruit
steeds de degradatie.
06.2. Update kalender vergaderingen KBZB
De RVB heeft de nationale vergaderingen voor de periode juli - oktober 2015 aangepast en bevestigd.
De volgende vergadering van de KBZB RVB (woensdag 22 juli 2015 – 17u30) is onder voorbehoud (enkel indien de
dagorde dit vereist).

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 22 JULI 2015 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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