KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 14 OKTOBER 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, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Laurent SAMYN, bestuurder VZF
Christiane DE SCHEPPER, bestuurder FFBN
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 09.09.2015 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Overeenkomst Waterpolo Online
Op maandag 19 oktober is er op het KBZB-secretariaat een meeting tussen W. GEORGES, P. LEDENT en F. VAN BAAR
(Pioen Partners) om de werking van het digitaal platform en de opstart van de testfase (tijdens het waterpoloseizoen
2015-2016) in detail te regelen. Daarna zullen er uiteraard infosessies gehouden worden voor alle betrokken partijen
(leden SCWP, clubs, scheidsrechters, etc.).
02.2. Nationale Loterij – subsidie jeugdprojecten 2014 & 2015
•
Dossier 2014: W. GEORGES geeft enkele toelichtingen betreffende de voorlopige afrekening.
•
Dossier 2015: de KBZB ontving de officiële toekenningsbrief van minister WILMÈS dd. 02.10.2015 voor een bedrag
van € 47.500,00 alsook het Ministerieel Besluit met het verdelingsplan van de subsidies Nationale Loterij voor het
dienstjaar 2015, toegekend aan diverse nationale sportbonden.
•
Voorzitter M. LOUWAGIE en Secretaris-Generaal W. GEORGES hebben op vrijdag 16 oktober 2015 hun jaarlijkse
meeting met mevrouw C. LUYPAERT.
02.3. Overeenkomst KBZB / Geologix Splash / Swimrankings
Er werd een driepartijenovereenkomst opgemaakt om de overdracht van GEOLOGIX naar C. KAUFMANN te regelen.
Na schriftelijke goedkeuring van zowel GEOLOGIX als C. KAUFMANN ondertekent voorzitter M. LOUWAGIE de
overeenkomst namens de KBZB. In de praktijk verandert er echter niets aan de praktische modaliteiten.
02.4. Voorbeschouwing Nationale WP-Sportcel (18u30), met Wim VAN HECKE – nationale WP-coördinator
Wim VAN HECKE geeft enkele commentaren over zijn voorbereidende nota, naar aanleiding van zijn verkennende
gesprekken met de waterpoloverantwoordelijken van de beide regionale federaties, die momenteel diverse activiteiten
organiseren voor de opleiding en de voorbereiding van jeugdwaterpolospelers.
De RVB bespreekt de opties van leeftijdscategorieën waarvoor een nationale werking wordt opgestart. Er wordt een
dubbele nationale jeugdwerking beoogd vanaf november 2015 (met actuele leeftijd U16 en U18), die vanaf januari
2016 dan de leeftijdsgroepen U17 en U19 zullen vormen.
Het jaarlijks voorziene budget is gelijkaardig met de voorgaande jaren maar de RVB heeft wel bepaald dat in 2016
ongeveer 1/3e voorzien wordt voor de categorie U17 en 2/3e voor de categorie U19.
W. VAN HECKE stelt voor om reeds in mei 2016 deel te nemen aan het eerstvolgende LEN EK-kwalificatietornooi
voor U19 Juniores. W. GEORGES benadrukt dat de nationale federaties hiervoor moeten inschrijven uiterlijk op 01
december 2015 en dat pas in januari 2016 de organiserende landen bekend zullen zijn zodat het momenteel
onmogelijk in te schatten is welke verplaatsing er zal gemaakt moeten worden.
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Verder wordt in overleg verduidelijkt dat de aangeduide coaches en de volledige omkadering van de nationale
werking integraal ten laste zijn van de KBZB. W. VAN HECKE mag autonoom de coaches binnen de regionale
federaties aanduiden in het kader van de nationale activiteiten, de zwembaden kiezen en selecteren ifv. de trainingen
en stages, de selectiefilosofie en het speelsysteem bepalen, enz.
Hij zal onafhankelijk werken, behoudens aangaande het jaarlijkse budget, de financiële / commerciële
aangelegenheden en de niet-functie gerelateerde aangelegenheden waarvoor toestemming nodig is van de RVB en/of
W. GEORGES.
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over zijn memo met diverse informatie over internationale
waterpoloaangelegenheden binnen de LEN, inclusief een overzicht van de financiële uitgaven voor nationale
waterpoloploegen in de periode 2000-2013.
De RVB bepaalt tenslotte dat het contract van W. VAN HECKE zal aanvangen op 01.10.2015.
W. GEORGES zal samen met C. LIPPENS een dienstverleningscontract opmaken.
3. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. EK 25M Netanya ISR 02-06 DEC 2015:
* R. BUGGENHOUT is opnieuw kandidaat als nationale delegatieleider, maar hij kan dit pas definitief bevestigen tegen
eind oktober. De RVB zal desnoods een alternatieve kandidaat zoeken.
* De RVB neemt kennis van de aanduiding door de LEN van 2 Belgische SWI Officials: M. TOPPET & L. VAN LAERE.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Herziening en modernisering lastenboeken Belgische Kampioenschappen Zwemmen vanaf editie 2016
De RVB bespreekt de nieuwe versie van het ontwerpdocument, opgemaakt na de bijeenkomst van M. TOPPET & R.
BUGGENHOUT (SCZW) en W. GEORGES, A. VANDER BEKEN en P. GHESQUIERE (verantwoordelijken KBZB) dd.
12.10.2015.
Naar aanleiding van enkele adviezen vanuit de SCZW bespreekt de RVB nog de volgende items:
•
Verplichting startblokken nieuwe generatie: vanaf 2016 of 2017, voor alle BK’s?
Na bespreking beslist de RVB om de verplichting van de nieuwe generatie startblokken pas in te voeren vanaf de
BK-edities 2017. Voor 2016 wordt uitzonderlijk een eenmalige afwijking toegestaan.
Dit bovenstaand principe zal bijgevolg opgenomen worden in de nieuwe versie van het lastenboek editie BK 2016
zodat de betrokken clubs hiervan reeds op de hoogte zijn en zij onmiddellijk bij hun lokale overheid, voor zover
dit nog niet gebeurd zou zijn, kunnen aandringen om deze benodigde technische uitrustingen te laten installeren.
•

Programma BK CAT WE2:
De RVB bespreekt het voorstel van de SCZW om geen AM reeksen en geen PM finales meer te organiseren maar
enkel rechtstreekse klassementen op tijd per leeftijdscategorie (15-16y / 17-18y / 19y & +) naar analogie met
het BK CAT WE1 (11-12y/13-14y). De RVB gaat hier voorlopig akkoord mee op voorwaarde dat de SCZW zo
snel mogelijk het programmavoorstel ter bekrachtiging voorlegt.

04.2. DRAFT aanbestedingsoproep voor de organisatie van de Belgische Kampioenschappen 2016
De RVB neemt kennis van dit ontwerpdocument dat pas verstuurd kan worden mits definitieve goedkeuring van de
aangepaste versie van het lastenboek en van de eventuele wijzigingen van de BK-programma’s en/of limiettijden.
Het is niettemin aangewezen om de voorziene timing te respecteren, namelijk verzending en publicatie van de
aanbestedingsoproep in de loop van oktober 2015 met opening op de RVB van 17 november 2015.
04.3. Organisatie BK OW (vanaf 2016):
De RVB bespreekt en evalueert de diverse kandidaturen voor de organisatie van één of meerdere Belgische
Kampioenschappen Open Water editie 2016:
•
VWZ (27-28/08/2016 - Hazewinkel)
Kandidaat voor het ganse BK-programma op 1 weekend:
Zaterdag: 25km * 10 km * 7.5 km / Zondag: 5 km (maar geen Team Time Trial).
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•
RCCC Charleroi (06/08/2016 - Lac De L’Eau d’Heure):
5 km individueel JUN (14-16j) en Open/Seniores (14-99j) / Alle Team Time Trials (3 en 5 km).
•

BZK (21/08/2016 – Damme/Brugge): Enkel de 5 km individueel JUN (14-16j) en Open/Seniores (14-99j).

•

STW (15/08/2016 – Sint-Niklaas / De Ster): misschien mogelijkheid tot Team Time Trial 3 km.

De RVB heeft begrip voor de kandidatuur van VWZ Willebroek om alle afstanden in 1 weekend af te werken maar dit
is sportief niet realiseerbaar of wenselijk. Het is ook niet eenvoudig om in te schatten hoeveel deelnemers er zijn
voor de eventuele 1e editie van een BK 25KM.
W. GEORGES benadrukt dat er geen verplichting is om alle voorziene afstanden en wedstrijden (team time trial, etc.)
te organiseren wanneer zou blijken dat hiervoor onvoldoende draagvlak of interesse zou zijn.
Na bespreking beslist de RVB dat er geen 25KM kan georganiseerd worden op hetzelfde weekend van de 5KM &
10KM en dat de nationale SCOW (indien gewenst) een alternatieve organisator voor deze 25KM op een ander
weekend mag zoeken en voordragen om een betere spreiding van de diverse afstanden te bewerkstelligen.
04.4. Nationale SCSY: verzoek datumwijziging BK SY CAD
De RVB keurt deze datumwijziging goed: BK SY CAD op 24.04.2016 (ipv. 08.05.2016).
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- OS Rio 2016:
* De RVB heeft kennis genomen van de bevestiging van de deelname van de Swimming Relay Teams MEN 4x100 &
4x200 door NOC/NF.
* De RVB heeft kennis genomen van de technische uitrusting SPEEDO voor het Belgian Olympic Team (swimcaps &
swimwear).
05.2. FINA
- Brief FINA aan OC RIO 2016 ivm. infrastructuur zwemdisciplines
Er zijn door de FINA ernstige bezwaren geuit over de beperkte tribunecapaciteit van de Main Venue Swimming, over
de wijziging van de Competition Venue Waterpolo, de afwezigheid van een tijdelijk dak voor Diving/Synchro en
uiteraard de waterkwaliteit in de Competition Venue Open Water (Copacabana).
De FINA wijst dan ook elke verantwoordelijkheid af in geval van negatieve reacties van NOC/NF, atleten, pers en
officials.
- WADA 2016 Lijst met Verboden Middelen en Methodes: de RVB neemt kennis van deze nieuwe lijst die direct werd
overgemaakt aan alle belanghebbende personen en organisaties.
- FINA Water Polo Referees List 2016 (deadline 23.10.2015): normaliter zullen de huidige kandidaten C. GRANCEROF
en A. D’HOSSCHE bevestigd worden.
R. RYCKAERT heeft echter de FINA-leeftijdslimiet bereikt en kan bijgevolg niet meer worden voorgedragen.
Zoals eerder goedgekeurd door de RVB, zal hij in samenwerking met CCA & KBZB een “OPEN REFEREES SEMINARIE”
organiseren met een internationale topscheidsrechter, dat wellicht in de periode jan/feb 2016 zal doorgaan in Gent
(Ghelamco Arena).
- FINA Memorandum > de RVB neemt kennis van deze herinnering betreffende de verplichtingen van elke aangesloten
NAT. FED. aangaande de autonomie als privévereniging en de onderwerping aan het TAS voor bindende arbitrage.
05.3. LEN
- LEN Travel & Accommodation Assistance EK 25M Netanya 2015:
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over deze nieuwe financiële steun (in totaal € 600.000) aan de deelnemende
nationale federaties:
* travel assistance: 400 euro per atleet + 1 official (max. 7200 euro).
* accommodation assistance: gratis verblijf voor 3 atleten (+/- 3000 euro).
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- LEN Congres Wenen (09-10 OKT 2015):
* Algemene info en commentaren worden verstrekt door W. GEORGES waaronder de toekenning van diverse
toekomstige Europese Kampioenschappen Zwemmen Juniores / 25M.
* LEN Events & Pre-calendar 2016 zijn online beschikbaar op www.len.eu.
* Er komt normaliter een buitengewoon LEN verkiezingscongres (voorzitter, bureau, comités LEN) ter gelegenheid van
het EK in London – GBR (mei 2016).
* W. GEORGES meldt dat hij via de VZF door de Stad Antwerpen is uitgenodigd op een verkennende meeting
(05.11.2015) aangaande de bespreking van een meerjarenplan Zwemmen 2016-2025, inclusief een mogelijke
kandidatuur voor een toekomstig EK Zwemmen te Antwerpen. Hij zal de nodige relevante informatie verstrekken aan
de hand van de meeste recente LEN-presentaties over hun EK-organisaties (budget, bid procedure, kalender, enz.).
05.4. VZF
* De RVB neemt kennis van de openingsplechtigheid van het nieuwe Zwemcentrum Wezenberg op 27 november 2015.
W. GEORGES zal aanwezig zijn namens de KBZB.
J. VANDER STRAETEN geeft enkele toelichtingen over de problematiek van de gebruiksverdeling van het nieuwe
zwembad tussen VZF, BRABO en Stad Antwerpen.
* De RVB neemt kennis van enkele reacties en commentaren naar aanleiding van de lancering van nieuwe
zwembrevetten van het ISB, waarmee de VZF voortaan zal samenwerken, maar die niet op nationaal niveau erkend
worden door de KBZB.
Los van het inhoudelijke methodologische aspect, is dit enigszins verwarrend aangezien de VZF nu een actieve
partner wordt van een “concurrent” van de KBZB. Het blijft enigszins onduidelijk wat nu juist de rol en de functie is
van de provinciale afgevaardigden binnen de VZF die instaan voor de verdeling van de nationale KBZB-zwembrevetten
in Vlaanderen.
05.5. FFBN
Nihil
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 17 NOVEMBER 2015 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
(gevolgd door SPCEL SWI om 18u30)
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