KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 22 JULI 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 – Koen DE CARNE, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Laurent SAMYN, bestuurder VZF.
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 23.06.2015 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Waterpolo Online
De RVB bespreekt de voortgang van het contractontwerp tussen KBZB en Pioen Partners. In grote lijnen zijn de beide partijen
akkoord over de redactie, de vorm en de inhoud van dit ontwerpdocument. De checklijst blijft een belangrijk document bij de
verdere uitwerking van het Waterpolo Online maar zal niet langer als contractbijlage beschouwd worden gezien de enorme
diversiteit aan aandachtspunten, aanbevelingen, controle- en verbeterpunten, etc.
Niettemin kan de RVB de jaarlijkse consumentenindex van +2% niet aanvaarden. Bovendien wenst de KBZB een boeteclausule in
te schrijven in het contract om de adequate tweetaligheid NL-FR afdwingbaar te maken met betrekking tot de werking van de
software alsook de bijbehorende handleiding en gebruikersinstructies.
W. GEORGES zal dit communiceren en afhandelen met Pioen Partners.
02.2. Nationale WP-coördinator
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over zijn recente contacten met F. MERCIER, voorzitter SCWP, aangaande dit belangrijk
onderwerp. Dhr. MERCIER was uitgenodigd op de vergadering maar was helaas niet beschikbaar.
Niettegenstaande de vakantieperiode hebben toch enkele kandidaten zich aangeboden voor de functie van onafhankelijke en
neutrale nationale WP-coördinator.
Voorzitter LOUWAGIE zal persoonlijk contact opnemen met de voorkeurskandidaat teneinde enkele toelichtingen te verstrekken
en enkele modaliteiten te bespreken.
02.3. Aanpassing km-vergoeding vrijwilligers: 0,3412 euro / km (periode 01.07.2015 – 30.06.2016).
Aangezien dit officieel tarief sedert enkele jaren op vraag van de Centrale Scheidsrechterscommissie wordt toegepast voor de
verplaatsingsvergoedingen van de Belgische waterpoloscheidsrechters, zal dit nieuwe tarief 0,3412 euro / km bijgevolg gebruikt
worden tijdens het volgende waterpoloseizoen 2015-2016 (ter vervanging van het huidige tarief € 0,3468 / km).
3. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. European Games Baku 2015
De RVB overloopt en evalueert de sportieve resultaten. Er waren enkele mooie resultaten (qua resultaten en plaatsen) maar ook
bijzonder zwakke prestaties omwille van de nogal “ruime” EJK”-selectie.
De prestaties van de aflossingsploegen Heren zijn bemoedigend.
03.2. WK Kazan OW-SWI 2015:
•
De RVB heeft kennis genomen van de nationale selectiebrief met alle relevante info over verblijf, verplaatsing,
competitieprogramma, etc. W. GEORGES heeft deze informatie eveneens overgemaakt aan de Belgische ambassade in
Moskou.
•

Fiscaliteit Prizemoney FINA: naar aanleiding van zijn contacten met zowel BOIC als FINA geeft W. GEORGES toelichting over
deze aangelegenheid. Prizemoney wordt betaald door FINA vanuit Zwitserland na negatief resultaat van betrokken
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dopingcontrole. De FINA heeft nog niet geantwoord over de eventuele fiscale vrijstelling van het prizemoney naar analogie
van de Sotchi winterspelen. Meer info zou volgen begin augustus.
•

De FINA organiseert in Kazan ook nog enkele bijkomende informatiesessies:
o FINA Swimming for All & Swimming for Life Information Session (23 JUL 2015 – Korston Hotel Kazan)
o FINA Injury & Illness Prevention Study (24 JUL 2015 – Athletes Village Kazan)

03.3. WK SWI JUN Singapore 2015
Na kennisname van de afmeldingen van A. BORISAVLJEVIC en L. GORIS bekrachtigt de RVB de definitieve selectie voor dit WK
JUN: Basten CAERTS – Dries VANGOETSENHOVEN – Thomas DAL – Lise MICHELS
Voorzitter LOUWAGIE doet een oproep aan alle RVB-bestuurders om zich kandidaat te stellen voor het vervullen van de
belangrijke functie van nationale delegatieleider.
03.4. EYOF SWI Tbilisi 2015
De RVB neemt kennis van het inschrijvingsoverzicht van de Belgische geselecteerde zwemmers (4 jongens en 5 meisjes), zoals
goedgekeurd door het BOIC.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Evaluatie BK SWI CAT WE1 Genk (17-19 JUL 2015)
De RVB bespreekt de organisatie van het 1e BK-weekend te Genk.
W. GEORGES meldt dat de wedstrijdtiming zeer aanvaardbaar was, met uitzondering van een vertraagde start op de 1e dag.
Verbeterpunt voor eventuele volgende edities te Genk: aantikplaten chronometrage moeten vervangen worden.
Deze opmerking zal dan ook opgenomen worden in het eindrapport van de juryvoorzitter en de kamprechter en werd ter plaatse
eveneens rechtstreeks gemeld aan de burgemeester en de sportdienst van Genk.
Na diverse klachten van clubs over de chronometrage en de zitplaatsen rondom het zwembad dringt een herwerking van de
lastenboeken zich op. Zoals eerder beslist worden vanaf volgend jaar de moderne types startblokken alsook de rugstart-devices
ook opgenomen in het lastenboek als verplichte onderdelen van de sporttechnische infrastructuur van het competitiezwembad.
W. GEORGES zal dit bespreken met de nationale SCZW zodat de aangepaste lastenboeken beschikbaar zouden zijn alvorens de
officiële aanbestedingsoproep voor de BK’s 2016 wordt verstuurd in de loop van oktober 2015 (met opening op de RVB van
november 2015).
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- OS Rio 2016:
De KBZB heeft de kandidatuur van Luc VAN LAERE als FINA SWI Official RIO 2016 ingediend bij de FINA. Het BOIC werd hiervan
eveneens op de hoogte gebracht. De aanduiding van de 9 Europese FINA SWI Officials voor RIO2016 wordt gecommuniceerd na
afloop van het WK Kazan 2015.
05.2. FINA
- Extraordinary Meeting of General Congress FINA – Kazan – 23.07.2015
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de voorgestelde statutenwijzigingen waarover gestemd zal worden en meldt dat hij
door de voorzitter van de Nederlandse Zwembond gevraagd werd om een bijeenkomst met de LEN NAT. FED. te Kazan bij te
wonen op 22.07.2015 om een gezamenlijk standpunt in te nemen.
Voorzitter LOUWAGIE vindt het onbegrijpelijk dat de FINA een Algemene Vergadering houdt nog voor de aanvang van het WK
(en lang voor de SWI-competitie) waardoor deze datum voor onze nationale federatie ongeschikt is.
05.3. LEN
- LEN Congres Vienna (08-10 OKT 2015):
* Voorzitter M. LOUWAGIE en Secretaris-Generaal W. GEORGES zullen in elk geval aanwezig zijn.
P. EVRARD en J. VAN DER STRAETEN worden door voorzitter LOUWAGIE uitgenodigd (met vlucht en 2 nachten verblijf
aangeboden door de KBZB) om eveneens het congres bij te wonen.
* De KBZB ontving van de LEN een oproep tot indienen van voorstellen tot wijziging van de LEN Rules & Regulations (deadline =
10.07.2015).
-

LEN Bureau Meeting Nyon (SUI) 23.05.2015: de RVB heeft kennis genomen van het verslag.
Info LEN Europese Clubcompetities WP 2015-2016 (inschrijvingsprocedure, entry fee, programma & kalender, richtlijnen,
etc.).
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05.4. VZF
• J. VAN DER STRAETEN meldt dat er besprekingen gevoerd worden betreffende het gebruik van het nieuwe topsportzwembad
naast het Wezenbergzwembad.
05.5. FFBN
P. EVRARD geeft toelichting over de uiteindelijke invoering van een opleiding “Sports-Études” te Luik, met inbegrip van
zwemmen. Voorzitter LOUWAGIE kan een dergelijk project alleen maar toejuichen.
06. Allerlei
06.1. Samenstelling Nationale SCWP
De RVB neemt kennis van de VZF-communicatie met de aanduiding van R. VAN HECKE als nieuwe afgevaardigde vanuit het VSB
Waterpolo. Een 2e VZF-afgevaardigde moet op korte termijn nog aangeduid worden.
06.2. Update kalender vergaderingen KBZB
De RVB heeft de nationale vergaderingen voor de periode september - november 2015 vastgelegd.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 09 SEPTEMBER 2015 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
(gevolgd door SPCEL SWI om 18u30)

3
OPGEMAAKT
VERSTUURD
OPMERKINGEN
GOEDKEURING
04/08/2015
11/08/2015
25/08/2015
09/09/2015
TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEB: www.belswim.be

