KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 09 SEPTEMBER 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 – Arthur VANDER BEKEN, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Christiane DE SCHEPPER, bestuurder FFBN
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 22.07.2015 worden definitief goedgekeurd.
01.2. De RVB neemt kennis van het voorlopig verslag van de Algemene Vergadering KBZB (Antwerpen – 16.05.2015)
en van de recente publicatie in het Belgisch Staatsblad (statutenwijziging en nieuwe samenstelling RVB). Er zijn geen
opmerkingen.
02. Financiën
02.1. Waterpolo Online
De RVB neemt kennis van de recentste opmerkingen betreffende het contractontwerp:
• Pioen Partners ziet af van jaarlijkse 2% indexering van de prijs.
• Pioen Partners gaat niet akkoord met de KBZB-boeteclausule aangaande de correcte tweetaligheid.
Na bespreking is de KBZB bereid om de boeteclausule te schrappen maar wel een opschorting van betaling te
voorzien in het geval de tweetaligheid onvoldoende is.
De RVB neemt ook kennis van het overzicht van de aanpassingen binnen Waterpolo Online die specifiek zijn voor de
Belgische competitie.
W. GEORGES zal van zodra mogelijk afspreken met Pioen Partners om de afronding van de overeenkomst en (samen
met P. LEDENT) de opstart van de testfase tijdens het waterpoloseizoen 2015-2016 in detail te regelen.
De KBZB ontving ook een email van SPORTLINK / KNZB die eveneens hun interesse hebben laten blijken voor het
aanbieden van online WP services.
02.2. Nationale WP-coördinator
Voorzitter LOUWAGIE geeft enkele toelichtingen over zijn contact met Wim VAN HECKE die schriftelijk zijn kandidatuur
had ingediend voor deze nationale functie. Wim VAN HECKE is aanwezig op de zitting om zichzelf voor te stellen. Hij
geeft een summier overzicht van zijn talrijke ervaringen en activiteiten binnen het Belgische waterpolo.
Wim VAN HECKE zal in eerste instantie een situatieonderzoek uitvoeren van de actuele waterpoloactiviteiten en werking binnen de beide regionale federaties, inclusief de verdeling van taken en werkzaamheden van de diverse
regionale waterpolocoaches die actief zijn binnen de regionale federaties en die instaan voor de opleiding en de
voorbereiding van onze jeugdwaterpolospelers.
Vervolgens zal dit op een realistische manier vertaald worden naar een complementaire nationale waterpolowerking
binnen een jaarlijks vastgelegd budget.
Wim VAN HECKE zal bijgevolg in contact komen met Els AUDENAERT, waterpolomanager van de VZF, en met Paul
EVRARD, die alle WP-dossiers van de FFBN opvolgt.
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W. GEORGES staat eveneens tot zijn beschikking voor bijkomende info en advies.
Bijkomend zal Wim ook op korte termijn samenkomen met de nationale SCWP.
De RVB bekrachtigt de aanstelling van Wim VAN HECKE als nationale WP-coördinator en de afgesproken vergoeding
voor zijn prestaties zal aanvangen vanaf vandaag.
02.3. Geologix Splash / Swimrankings
De KBZB heeft een communicatie ontvangen waarin de firma Geologix meldt dat het stopt met het beheer en
onderhoud van Splash (Meetmanager & Swimrankings). Dit wordt integraal overgenomen door Christian KAUFMANN,
die als privépersoon alle activiteiten zal verderzetten.
Bijgevolg wordt geadviseerd om alle bestaande overeenkomsten rechtstreeks te verlengen via Christian KAUFMANN.
Voor de KBZB betreft dit louter het bijhouden van de officiële Belgische wedstrijdresultaten op Swimrankings.
Niettemin zal W. GEORGES bij C. KAUFMANN informeren of de lopende overeenkomst aan dezelfde voorwaarden kan
verlengd worden voor het jaar 2016 en of C. KAUFMANN zich zal laten bijstaan door bijkomende medewerkers (backup).
Dit zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de beide regionale zwemfederaties aangezien deze bij Geologix een
licentieovereenkomst voor hun zwemclubs hebben afgesloten voor het gebruik van MeetManager-software voor het
beheer van zwemcompetities (input) en de opmaak van de LENEX-resultaatbestanden (output).
02.4. FOD Financiën: aanvraag KBZB mbt. fiscale kwalificatie vergoedingen waterpoloscheidsrechters
W. GEORGES meldt dat hij helaas nog steeds in afwachting is van het formele schriftelijke antwoord van de dienst
Fiscaliteit van de FOD Financiën naar aanleiding van zijn onderhoud dd. 30.01.2015 en enkele schriftelijke
herinneringen zodat er voorlopig nog geen goedgekeurde regeling kan gecommuniceerd worden voor aanvang van
het nieuwe waterpoloseizoen 2015-2016.
De RVB vraagt W. GEORGES om verder contact op te nemen met de FOD Financiën aangaande deze
vrijstellingsaanvraag.
3. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. WK Kazan OW-SWI 2015:
•

Algemene evaluatie
OW: pech voor B. RYCKEMAN, forfait op 10KM & 25KM.
SWI: uitstekende prestaties met 3 finales (17 jaar na WK 1998!) waaronder de Olympische kwalificatie voor
Aflossingsploeg Heren 4x200m vrij, 8 halve finales en 8 Belgische records.

•
De RVB neemt kennis van het administratief en financieel verslag van delegatieleider R. BUGGENHOUT.
Geen specifieke opmerkingen.
•
FINA Prizemoney:
De RVB neemt kennis van het toegekende prizemoney voor de Belgische WK-finalisten, zowel individueel als aflossing.
De RVB neemt eveneens kennis van het overzicht met onkostenvergoedingen toegekend door de KBZB en bespreekt
de uitbetaling van deze onkostenvergoedingen in functie van de naleving van de ondertekende overeenkomst “KBZBAtleet”.
03.2. WK SWI JUN Singapore 2015
•
Algemene evaluatie
Basten CAERTS – Dries VANGOETSENHOVEN – Thomas DAL – Lise MICHELS
De 4 zwemmers behaalden samen 1 individuele finale (Basten CAERTS * 100m School), 6 persoonlijke besttijden en
5 halve finales. In het algemeen was dit voor deze selecte groep een prima internationale ervaring.
•
De RVB neemt kennis van het administratief en financieel verslag van delegatieleider R. BUGGENHOUT.
Geen specifieke opmerkingen.
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03.3. EK 25M Netanya ISR 02-06 DEC 2015
De RVB duidt voorlopig nog geen nationale delegatieleider aan, maar de VZF heeft geen bezwaar tegen een nieuwe
aanduiding van R. BUGGENHOUT (dit is echter nog definitief te bevestigen).
Vertrek op zondag 29 NOV met retour op maandag 07 DEC.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Recettes inschrijvingen en boetes BK SWI CAT WE1 + WE2 2015
De RVB neemt kennis van de overzichtstabel met alle inkomsten.
Het aantal inschrijvingen ligt bijzonder hoog maar er waren aanzienlijk minder boetes voor overschrijding van
limiettijden.
04.2. Evaluatie BK SWI CAT WE2 Charleroi (24-26 JUL 2015)
De RVB bespreekt de organisatie van het 2e BK-weekend te Charleroi en neemt kennis van het eindrapport van de
juryvoorzitter en de kamprechter. Er zijn enkele verbeterpunten voor verdere bespreking binnen de nationale SCZW.
04.3. Herziening en modernisering lastenboeken Belgische Kampioenschappen Zwemmen – editie 2016
Na diverse opmerkingen en klachten ter gelegenheid van de beide BK’s te Genk en Charleroi neemt de RVB kennis
van de 1e ontwerpversie van het nieuwe aangepaste lastenboek. Dit werd reeds overgemaakt aan de Nationale SCZW
voor review en nalezing.
De RVB bespreekt en evalueert een aantal punten van deze ontwerpversie, die in elk geval nog verder bijgewerkt en
gepreciseerd moet worden door middel van een operationele vergadering met M. TOPPET-R.BUGGENHOUT (SCZW), W.
GEORGES (KBZB) en A. VANDER BEKEN & P. GHESQUIERE (verantwoordelijken inschrijvingen & resultaatverwerking):
Met uitzondering van het Wezenbergzwembad te Antwerpen (waar er voldoende tribunecapaciteit is voor zowel
publiek als deelnemers) zal het plaatsen van een tijdelijke tribune voor de deelnemende zwemmers rondom het
zwembad in alle andere betrokken BK-competitiezwembaden als een absolute verplichting toegevoegd worden aan het
lastenboek.
De aangepaste en goedgekeurde versie van het lastenboek zou beschikbaar moeten 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). Dit geldt eveneens voor eventuele wijzigingen van de BK-programma’s en/of limiettijden.
04.4. Organisatie BK OW (vanaf 2016): voorstellen SCOW vs. voorstellen RVB.
•

De RVB heeft kennis genomen van het schrijven dd. 10.08.2015 van Michel HOUGARDY, voorzitter van de
nationale SCOW, en van de alternatieve tegenvoorstellen van de SCOW tot wijziging van de OW-wedstrijden in
België.
Niettemin bevestigt de RVB na bespreking haar eerdere standpunten en algemene principes dd. 11.03.2015 &
05.05.2015 aangaande de hervorming van de organisatie van officiële Belgische Kampioenschappen Open Water
onder de verantwoordelijkheid van de KBZB:
o Enkel nog eenmalige jaarlijkse Belgische Kampioenschappen Open Water volgens de officiële afstanden,
wedstrijdnummers en leeftijdsgroepen/-categorieën LEN en/of FINA.
o Geen nationale BK-eindklassementen meer op basis van meerdere regionale deelwedstrijden.
o Het inschrijvingsgeld per individueel wedstrijdnummer (vanaf 2016) is nog te bepalen door de RVB.
o Het staat uiteraard de regionale OW-comités vrij om binnen hun regionale federatie recreatieve OWwedstrijden te organiseren op alternatieve afstanden, zwemstijlen en leeftijdsgroepen maar de KBZB heeft
hierover geen enkele verantwoordelijkheid noch bevoegdheid. De KBZB zal voor deze regionale
wedstrijden dan ook geen organisatierecht per club (€ 50,00) of individueel startrecht per zwemmer (€
1,50) meer aanrekenen vanaf 2016.

•

De RVB neemt kennis van de annulatie van de regionale openwaterdoortocht te Brugge dd. 05.09.2015
(organisatie BYK, meetellend voor het BK-klassement 2015) wegens vandalisme op het wedstrijdparcours.
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05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- OS Rio 2016:
* De kandidatuur van Luc VAN LAERE als FINA SWI Official RIO 2016 werd niet weerhouden door de FINA.
De 7 Europese SWI officials werden uiteindelijk aangeduid via loting.
* Informatiemeeting over RIO House Belgium – BOIC – 09.09.2015 / 19u00.
05.2. FINA
- Extraordinary Meeting of General Congress FINA – Kazan – 23.07.2015
W. GEORGES geeft enkele commentaren over de goedgekeurde statutenwijzigingen (uitbreiding
mandaatstermijnen, aanduiding 1st Vicepresident, afschaffing leeftijdslimiet FINA-bestuurders, enz.).

aantal

- Update FINA Registered Testing Pool Q4 2015 (whereabouts): K. BUYS – P. TIMMERS – L. CROENEN – F. LECLUYSE.
- FINA Synchronized Swimming Judges List 2016: bevestiging van C. DENAMUR en E. VAN DER GUCHT.
05.3. LEN
- LEN Congres Wenen (09-10 OKT 2015):
* Algemene info en congresagenda
* LEN Events & Pre-calendar 2016
Naar aanleiding van de jaarlijkse oproep neemt de RVB kennis van de reeds ontvangen wedstrijdaanvragen voor de
LEN-kalender 2016:
• Flanders Speedo Cup 23-24 JAN 2016
• Vlaamse Kampioenschappen VZF 26-28 FEB 2016
• Grand Prix Ville de Seraing ESN 18-20 MAA 2016
• Memorial Louis Anteunis MEGA 22-23 OCT 2016
• Belgian Open Swimming Championships 27-29 MEI 2016
• BK Open Water 10KM Hazewinkel VWZ Willebroek 27 AUG 2016
* Uitnodiging meeting “208 Group” – Frankfurt 26.09.2015:
W. GEORGES werd uitgenodigd voor deze belangengroep gevormd door diverse LEN-federaties.
Een bijkomende meeting zal echter voorzien worden ter gelegenheid van het LEN Congres te Wenen.
05.4. VZF
J. VAN DER STRAETEN meldt dat de VZF een samenwerking heeft afgesloten met het ISB met betrekking tot hun
zwembrevetten.
05.5. FFBN
Nihil.
06. Allerlei
Nihil.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 14 OKTOBER 2015 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
(gevolgd door SPCEL WP om 18u30)
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