KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 17 NOVEMBER 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, bestuurder VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Laurent SAMYN – Koen DE CARNE, bestuurders VZF
Christiane DE SCHEPPER, bestuurder FFBN
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 14.10.2015 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Waterpolo Online:
• Stand van zaken werking en tweetaligheid
Op 19.10.2015 was er op het KBZB-secretariaat een werkvergadering tussen W. GEORGES, P. LEDENT en F. VAN BAAR (Pioen Partners) met veel
nuttige uitwisseling en feedback over de diverse toepassingen en functionaliteiten. Een voorlopig (tweetalig) testsysteem is beschikbaar via
http://www.waterpolo-online.com/waterpolo/.
Ondertussen werden ook de beide taalversies NL/FR van de handleiding ontvangen. De beide documenten moeten nog in detail nagezien worden. Het
is wel duidelijk dat de Franstalige teksten nog enigszins bijgeschaafd moeten worden alvorens de betaling van de 1e factuur wordt uitgevoerd.
De RVB zal een beroep doen op de diensten van F. MERCIER (SCWP) om de tweetaligheid grondig te controleren en te corrigeren.
• Ontwerpbrief tav. alle waterpoloclubs
De RVB heeft kennis genomen van de ontwerpbrief opgemaakt door W. GEORGES en heeft deze goedgekeurd.
In overleg met de SCWP zal deze belangrijke communicatie over de invoering van Waterpolo Online en de bijbehorende spelerscontributies zo spoedig
als mogelijk aan alle waterpoloclubs verzonden worden.
02.2. Overeenkomst KBZB – W. VAN HECKE, nationale WP-coördinator
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over zijn uitvoerige bespreking met W. VAN HECKE op zondag 15 november 2015 te Gent. De RVB neemt
kennis van enkele opmerkingen en suggesties van W. VAN HECKE aangaande bepalingen van het contractontwerp (duur sportief seizoen ipv.
kalenderjaar, werkingsmiddelen en maandelijkse vergoeding, etc.).
Na akkoord van de RVB wordt voorzitter LOUWAGIE gemachtigd om de definitieve afhandeling van deze overeenkomst op te volgen. Hiertoe zal een
afspraak in Gent vastgelegd worden met voorzitter LOUWAGIE, W. VAN HECKE en W. GEORGES om nog enkele punten te bespreken ter afronding van
de overeenkomst.
3. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. EK 25M Netanya ISR 29 NOV-06 DEC 2015:
* R. BUGGENHOUT wordt bevestigd als nationale delegatieleider.
* Er zijn enkele atleten met een alternatieve reisregeling:
- F. HEERSBRANDT opnieuw directe heenreis vanuit Napels ITA.
- F. LECLUYSE & coach H. DROC vliegen bij retour rechtstreeks naar USA (Duel in the Pool, Indianapolis).
* De RVB heeft kennis genomen van het bericht van K. BUYS over haar afmelding voor BK/EK korte baan wegens medische redenen met verzoek tot
behoud van recht op premies. De RVB ontving eveneens een schriftelijke verklaring van F. HEERSBRANDT die eveneens zijn afwezigheid heeft
verantwoord wegens medische redenen.
* TV-reportage Luc KEMPEN ifv. RIO2016: de RVB keurt dit goed, op voorwaarde dat dezelfde afspraken en principes gerespecteerd worden zoals
tijdens het EK SWI Berlijn 2014.
03.2. EK SWI London 13-23 MEI 2016:
De RVB heeft kennis genomen van het officiële competitieprogramma en de bijbehorende ticketinfo.
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03.3. NAT. TEAM BEL WP / nabespreking SPCEL WP dd. 14.10.2015
De RVB heeft kennis genomen van de voorbereidende nota van Wim VAN HECKE en bevestigt de principiële beslissing om vanaf november 2015 (met
actuele leeftijd U16 en U18) een dubbele nationale jeugdwerking te beogen, waarvoor vanaf januari 2016 ongeveer 1/3e voorzien wordt voor de
categorie U17 en 2/3e voor de categorie U19.
Aangezien W. VAN HECKE voorstelde om reeds in mei 2016 deel te nemen aan het eerstvolgende LEN EK-kwalificatietornooi voor U19 Juniores,
bespreekt de RVB deze eventuele inschrijving waarvan de financiële kosten moeilijk op voorhand ingeschat kunnen worden. De nationale federaties
moeten immers in december 2015 hun inschrijving en eventuele interesse tot organisatie van kwalificatietornooi officieel kenbaar te maken aan de LEN,
waarna pas in januari bekend wordt wie de nodige kwalificatietornooien dient af te werken en waar die doorgaan.
Naar analogie van het jaar 2013 beslist de RVB om het nationaal team U19 onder voorbehoud in te schrijven.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Recettes en inschrijvingsstatistieken BK SWI 25M * 14-15 NOV 2015 Zwembad Rozebroeken Gent
De RVB heeft kennis genomen van deze informatie. Een recordaantal individuele inschrijvingen en enkele extra boetes zorgen op financieel vlak voor
een bijzonder geslaagd BK.
04.2. Interpellaties tav. RVB FFBN over min. aanbestedingsbedrag BK Masters.
De RVB neemt kennis van deze briefwisseling en bespreekt de eventuele aanpassing van de betrokken minimum aanbestedingsbedragen.
Uiteindelijk beslist de RVB om met onmiddellijke ingang (zijnde voor de eerstvolgende officiële aanbestedingsoproep) het minimum
aanbestedingsbedrag vast te leggen op € 125,00 per dag voor elk van de 3 competitiedagen.
04.3. 18u30 > Opening aanbestedingen organisatie Belgische Kampioenschappen 2016 & Beker van België WP 2016
De volgende afgevaardigden en clubs zijn aanwezig: de voltallige nationale SCZW – F. MERCIER (SCWP) – V. DESRUMAUX (DM) – K. SOETEWEY
(BRABO) – Y. HERMANS (HELIOS) – D. UYTTERSPROT (COAST).
ZWEMMEN
1. Open Belgian Championships Swimming
> de aanbesteding van zwemclub BRABO wordt weerhouden voor het bedrag van € 5.500,00; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de
betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE1 (11-14j)
> de aanbesteding van zwemclub GZVN wordt niet weerhouden (bedrag van € 11.511,00);
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS wordt weerhouden voor het bedrag van € 12.920,01; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de
betaling van het reglementaire voorschot.
3. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE2 (15-16j/17-18j/19j+)
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS wordt niet weerhouden (bedrag van € 6.580,00);
> de aanbesteding van zwemclub BRABO wordt weerhouden voor het bedrag van € 7.001,00; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de
betaling van het reglementaire voorschot.
4. Belgische Kampioenschappen Zwemmen korte baan
> de aanbesteding van zwemclub MEGA wordt niet weerhouden (bedrag van € 2.016,00);
> de aanbesteding van zwemclub COAST wordt weerhouden voor het bedrag van € 4.000,00; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de
betaling van het reglementaire voorschot.
SCHOONSPRINGEN
1. Belgische Kampioenschappen Schoonspringen 1m & 3m
> geen aanbestedingen ontvangen
SYNCHRO
1. Belgische Kampioenschappen Synchro Miniemen
> de aanbesteding van de club ENL SYNCHRO wordt weerhouden voor het bedrag van € 210,00; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na
de betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Kampioenschappen Synchro Cadetten
> geen aanbestedingen ontvangen
3. Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
> de aanbesteding van zwemclub BRASS wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de
betaling van het reglementaire voorschot.
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4. Belgische Kampioenschappen Synchro Seniores-Masters
> de aanbesteding van zwemclub SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de
betaling van het reglementaire voorschot.
5. Belgische Kampioenschappen Synchro COMBO
> de aanbesteding van de club ENL SYNCHRO wordt weerhouden voor het bedrag van € 110,00; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na
de betaling van het reglementaire voorschot.
MASTERS
1. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 1
2. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 2
3. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
> geen aanbestedingen ontvangen
BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (1/2 finales 19.03.2016 & finales 04.06.2016)
> de aanbesteding van zwemclub DM wordt weerhouden voor een totaal prizemoney van € 2.250,00; de organisatie
wordt hen definitief toevertrouwd.
Voor de volgende organisaties zal de KBZB een tweede en laatste oproep lanceren:
• Belgische Kampioenschappen Masters Dag 1 * Dag 2 * Dag 3
• Belgische Kampioenschappen Schoonspringen 1M & 3M
• Belgische Kampioenschappen Synchro * Cadetten
De behandeling van deze tweede en laatste aanbestedingsoproep zal doorgaan tijdens de eerstvolgende vergadering van de RVB op maandag 21
december 2015 om 18u30.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
* Het BOIC heeft Wim VANDEVEN aangesteld als New High Performance Manager.
* Via het BOIC wordt in het kader van SIGGS (Support Implementation of Good Governance in Sport) een onderzoek uitgevoerd bij diverse
sportfederaties (SWOT-analyse inzake behoorlijk en transparant bestuur).
05.2. FINA
- FINA Press Release nav. WADA rapport over antidopingbeleid RUS
De RVB neemt kennis van de toelichting en de verantwoording vanwege de FINA over het antidopingbeleid tijdens en na het WK Kazan te Rusland.
Vanaf heden zullen stalen van Russische atleten systematisch voor analyse en controle overgebracht worden naar dopinglabo’s buiten Rusland.
- De RVB neemt kennis van de lancering van de nieuwe gemoderniseerde FINA website.
05.3. LEN
- Aankondiging LEN verkiezingscongres > London GBR * zondag 08 mei 2016:
Gelet op de huidige presidentiële tweestrijd zal de LEN een apart verkiezingscongres houden vlak voor aanvang van het EK London 2016. Bijkomende
documenten en formulieren voor het indienen van kandidaten (President, Bureau & Comités) zullen later circuleren. W. GEORGES zal wellicht de KBZB
vertegenwoordigen op dit verkiezingscongres.
LEN Waterpolo Referees List 2016:
De volgende kandidaten zullen opnieuw ingediend worden op voorstel van de Centrale Scheidsrechterscommissie:
Rik RYCKAERT – Alain D’HOSSCHE – Cornel GRANCEROF – Kurt DE BOECK
05.4. VZF
* J. VANDER STRAETEN geeft enkele korte toelichtingen over actuele bestuurszaken binnen de VZF.
* BYK Brugge: uitnodiging viering 50-jarig bestaan. De voorzitter en secretaris-generaal KBZB zullen zich laten verontschuldigen maar zoals gewoonlijk
zal de KBZB wel een aandenken bezorgen aan de club.
05.5. FFBN
* Gemengde waterpoloploegen in jeugdcategorieën:
De RVB neemt kennis van de interpellatie door FFBN WP en de nota’s C. LIPPENS en W. VAN HECKE betreffende de toelaatbaarheid van gemengde
ploegen.
De RVB komt tot de volgende beslissing:
De regelgeving van de KBZB wordt aangepast als volgt:
- Elke competitie wordt afzonderlijk georganiseerd met uitsluitend dames- of herenploegen behoudens reglementair toegelaten uitzonderingen.
- De deelname van gemengde ploegen, meisjes en jongens, is toegelaten tot categorie U11.
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* P. EVRARD meldt dat er helaas nog steeds onduidelijkheid is over de te ontvangen financiële bedragen en subsidies vanuit de Franstalige
Gemeenschap.
05.6. Stad Antwerpen
W. GEORGES doet verslag van zijn verkennende meeting met de Stad Antwerpen dd. 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 informatie verstrekken
over de meest recente EK-organisaties (budget, bid procedure, enz.). De eventuele organisatie van een EK 50M is absoluut niet aan de orde, enkel een
EK JUN of EK 25M. De Stad Antwerpen zal binnenkort nog een collegiale brief richten aan de RVB KBZB aangaande hun wensen en intenties over de
organisatie van toekomstige zwemevenemenenten, in samenwerking met KBZB & VZF.
06. Allerlei
06.1. Info Nationale Commissies KBZB
* Centrale Scheidsrechterscommissie / R. RYCKAERT: de RVB neemt kennis van de stand van zaken betreffende de organisatie van een seminarie
“Referees” op zaterdag 30.01.2016 met gastspreker B. MARGETA (SLO, scheidsrechter van afgelopen 4 Olympische waterpolofinales). De locatie is
nog vast te leggen (voetbalwedstrijd in Ghelamco Arena / Huis vd Sport is volzet). In de loop van de maand december zal een officiële uitnodiging naar
de Belgische waterpoloscheidsrechters en –clubs verstuurd worden door de KBZB.
* Propagandacommissie: de RVB neemt kennis van het ontslag van Maurits GOOSSENS als afgevaardigde van de Provincie Limburg. Er is momenteel
nog geen vervanger gevonden. W. GEORGES zal desnoods aan de afgevaardigde van Prov. Antwerpen of Prov. Vlaams-Brabant vragen om de
bestellingen voor de regio Limburg over te nemen, gezien de erg beperkte afname van zwembrevetten en schildjes.
* Nationale Sportcommissie WP: onvolledige samenstelling > W. GEORGES meldt dat er nog steeds maar 1 lid vanuit de VZF is afgevaardigd in deze
nationale commissie. Verder op te volgen door VZF.
06.2. Diversen
Nihil

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
MAANDAG 21 DECEMBER 2015 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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