KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP MAANDAG 21 DECEMBER 2015 TE BRUSSEL OM 18u00
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE, bestuurder VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Laurent SAMYN, bestuurder VZF
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 17.11.2015 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Overeenkomst KBZB – W. VAN HECKE, nationale WP-coördinator
Naar aanleiding van een bespreking dd. 03.12.2015 tussen voorzitter LOUWAGIE, W. VAN HECKE en W. GEORGES werd de overeenkomst
definitief afgerond en ondertekend. De duur van de overeenkomst geldt tot 31 juli 2017, met mogelijkheid tot 1 jaar verlenging tot 31 juli 2018.
02.2. Overeenkomst KBZB – SPEEDO:
W. GEORGES meldt dat Christine Van De Walle van SPEEDO informeel heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid om reeds ergens in 2016 een
afspraak vast te leggen om de onderhandelingen aan te vangen voor een mogelijke nieuwe overeenkomst 2017-2020.
Aangezien de SPEEDO-contracten van de regionale zwemfederaties FFBN/VZF eveneens aflopen op 31.12.2016 kunnen er eventueel parallelle
besprekingen gevoerd worden.
De RVB bespreekt voorlopig enkele mogelijkheden en de andere sportmerken die nog actief zijn op de markt en die mogelijk in aanmerking
komen om zich te profileren door middel van een partnerschap met de KBZB en/of de regionale zwemfederaties.
W. GEORGES zal in elk geval de nodige inlichtingen betreffende het gewenst sponsorbedrag, de samenstelling van het uitrustingenpakket en
diverse andere contractvoorwaarden overmaken aan voorzitter LOUWAGIE.
02.3. Definitief overzicht beurzen atleten 2015
De Raad van Bestuur neemt kennis van deze financiële informatie.
W. GEORGES vraagt naar een standpunt aangaande de status van de Flanders Speedo Cup en de regionale VZF-kampioenschappen aangezien
deze vanaf het jaar 2016 opgesplitst worden in 2 volledig afzonderlijke organisaties. De RVB beslist dat met onmiddellijke ingang enkel de
Flanders Speedo Cup in januari door de KBZB zal beschouwd worden als een wedstrijd waarop een Belgisch Record beloond wordt met een
onkostenvergoeding (zoals voorzien in de overeenkomst “KBZB-Atleet”).
02.4. Voorlopige exploitatierekening dd. 31.12.2015
De exploitatierekening is momenteel nog in opmaak en dus nog niet beschikbaar.
W. GEORGES geeft niettemin enkele toelichtingen over de voorlopige financiële prognose voor het boekjaar 2015.
De RVB heeft eveneens kennis genomen van de omzet en de verkoop (zwembrevetten en schildjes) van de Propagandacommissie van het jaar
2016. Er is helaas een aanzienlijke daling qua opbrengst en afzet.
3. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. EK 25M Netanya ISR 29 NOV -06 DEC 2015:
* Algemene evaluatie
De RVB heeft kennis genomen van de sportieve resultaten. Namens de RVB wenst de KBZB alle atleten en coaches te feliciteren voor deze
schitterende en historische prestaties! Voorzitter Michel LOUWAGIE stuurt nog een persoonlijke felicitatiebrief aan de medaillisten.
* De RVB heeft kennis genomen van het financieel en administratief verslag van delegatieleider R. BUGGENHOUT: geen specifieke opmerkingen.
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03.2. NAT. TEAM BEL WP:
* De KBZB heeft bij de LEN een inschrijving onder voorbehoud ingediend met betrekking tot het EC QUAL. Tournament WP U19 (06-08 mei
2016). Bijkomend kan een eventuele organisatie in België beoogd worden. Normaliter volgt pas in januari de uitkomst van de loting en de
speellocaties zodat enkel dan de budgetberekening kan uitgevoerd worden.
* De RVB heeft kennis genomen van de diverse documenten, overgemaakt door Wim VAN HECKE:
I. voorstel planning & budget NAT. WP voor het jaar 2016.
- Het voorgestelde programma bestaat enerzijds uit voorbereiding en deelname op EJK-kwalificatietornooi, eventueel gevolgd door nieuwe
voorbereidingsperiode in geval van kwalificatie voor EJK Waterpolo (september 2016).
- W. VAN HECKE wenst alle trainingen “te centraliseren” in Mechelen. Gezien het late aanvangsuur zijn avondtrainingen tijdens de week voor
sommige jeugdige spelers uit het Franstalig landsgedeelte problematisch.
Bijgevolg gaat de RVB akkoord met het budget en het voorbereidingsprogramma op het EJK-kwalificatietornooi, op voorwaarde dat:
* er in elk geval een alternatieve locatie met zwembad in Wallonië (bijv. La Louvière / Mons / … ) teneinde een evenwichtige verdeling te
voorzien qua verplaatsingen;
* Wim VAN HECKE op regelmatige tijdstippen rapporteert aan W. GEORGES over de voortgang en de inhoud van de activiteiten.
II. project lange termijn planning NAT. WP 2016-2020.
III. selectiecriteria voor nationale WP ploegen.
03.3. EK SWI London 13-23 MEI 2016:
* De hotelreservatie (Premier Inn Stratford) is reeds aangevraagd, er is bijgevolg geen lokaal transport nodig want het hotel is vlakbij gelegen, op
wandelafstand van het London Olympic Aquatics Centre.
* De RVB heeft nog geen kandidaat-delegatieleider aangeduid.
Ronny BUGGENHOUT zou voor dit EK voorkeur geven aan een kandidatuur als SWI Official.
03.4. EK JUN SWI Hodmezovasarhely 04-11 JUL 2016:
De RVB neemt kennis van de kandidatuur van B. PAREZ als LEN SWI Official voor dit EJK, dit wordt voor advies overgemaakt aan de SCZW.
K. DE CARNE zou eventueel kandidaat zijn als delegatieleider voor dit EJK.
03.5. FINA/LEN Open Water Juniores:
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de aanpassing van de officiële leeftijdscategorieën en wedstrijdafstanden JUNIORES vanaf 2016
door FINA & LEN.
Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de nieuwe BK-formule in het Open Water maar momenteel is de KBZB nog in afwachting van de officiële
bevestiging en communicatie door FINA & LEN teneinde de organisatie van de nationale OW-kampioenschappen desgevallend conform te
maken.
04. Belgische Kampioenschappen
2015
04.1. Palmares BK Zwemmen & Waterpolo
De RVB heeft kennis genomen van dit beknopte overzicht met alle Belgische Kampioenen Zwemmen (OPEN 50M) en Waterpolo van het jaar
2015.
2016
04.2. Bevestiging voorlopige aanbestedingen na 1e oproep dd. 17.11.2015.
De RVB neemt kennis van de stand van zaken aangaande de betaling van de reglementaire voorschotten en de controle van de betrokken
zwembaden door de SCZW. Aangezien aan alle voorwaarden is voldaan, bekrachtigt de RVB alle BK-aanbestedingen ontvangen bij de 1e
oproep.
04.3. 18u30 > Opening aanbestedingen 2e oproep * Belgische Kampioenschappen 2016 Synchro CAD * Schoonspringen * Masters
Er zijn geen afgevaardigden of clubs aanwezig.
SCHOONSPRINGEN
1. Belgische Kampioenschappen Schoonspringen 1m & 3m (datum: 01 mei 2016).
> de aanbesteding van club RBP Brussels Poseidon wordt weerhouden voor het bedrag van € 125,00; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd
na de betaling van het reglementaire voorschot.
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SYNCHRO
2. Belgische Kampioenschappen Synchro Cadetten
> geen aanbestedingen ontvangen
Nochtans maakt W. GEORGES melding van zijn contacten met ZNA Aalst die een aanbesteding zou indienen voor dit BK.
Er is echter geen aanbesteding tijdig toegekomen ter zitting.
MASTERS
1. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 1
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS wordt weerhouden voor het bedrag van € 125,00; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de
betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 2
> geen aanbestedingen ontvangen
3. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS wordt weerhouden voor het bedrag van € 125,00; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de
betaling van het reglementaire voorschot.

Voor de volgende organisaties werd dus geen aanbesteding ontvangen na 2 oproepen en bijgevolg beslist de RVB om voor deze beide BK’s
geen 3e oproep te lanceren:
• Belgische Kampioenschappen Masters Dag 2
• Belgische Kampioenschappen Synchro * Cadetten
2017
04.4. Gewijzigd voorstel data BK OPEN SWI 2017
De RVB keurt deze datawijziging goed. Het BK SWI OPEN 2017 zal doorgaan van 12-14 mei (ipv. 29 apr-01 mei).
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
* Enquête over internationale functies in internationale sportinstanties vanuit Belgische nationale sportfederaties.
Momenteel heeft de KBZB geen enkele mandataris binnen FINA/LEN/etc.
* Info Catwalk to Rio 10.03.2016 – Fundraising Team Belgium.
Voorzitter LOUWAGIE vraagt om de nodige stappen te ondernemen voor het reserveren van een tafel van 10 personen tijdens dit exclusief
Olympisch evenement.
05.2. FINA
- Overzicht 2015 financiële assistentie FINA aan de nationale federaties.
De RVB neemt kennis van dit financiële verdelingsplan (met opsplitsing tussen Prize Money enerzijds en Travel & Accommodation Assistance
anderzijds). Het totale bedrag bedraagt bijna 20.000.000 $ USD.
- Bijkomende nieuwe waterpolospelregels zullen in de loop van 2016 getest worden op FINA YOUTH WP Tournaments (o.a.
vermindering duur balbezit, vermindering duur uitsluiting, etc.).
- Info FINA Swimming World Cup 2016 (in totaal 9 events die opnieuw zullen doorgaan in 25m-bad).
- FINA World Aquatics Gala * Budapest HUN (31 JAN 2016).
W. GEORGES zal dit evenement bijwonen (1 nationale afgevaardigde op kosten van de FINA).
- 4th FINA World Aquatics Convention * Windsor CAN (03-05 DEC 2016).
Deze tweejaarlijkse FINA-conventie voor de nationale federaties wordt georganiseerd vlak voor aanvang van het WK 25M 2016.
- Update FINA SWI Registered Testing Pool 2016.
De RVB neemt kennis van de betrokken Belgische zwemmers die vallen onder deze FINA RTP whereabouts verplichtingen:
• FINA Registered Testing Pool (RTP – top level): J. AERENTS – K. BUYS – L. CROENEN – P. TIMMERS.
• FINA Testing Pool (TP – limited whereabouts info): F. LECLUYSE – F. HEERSBRANDT.
05.3. LEN
- Minutes LEN Congres & LEN Bureau Meeting * Wenen 09-10 OCT 2015:
De RVB heeft kennis genomen van deze verslagen. Geen specifieke opmerkingen
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- LEN Synchro Judges List 2016:
De volgende kandidaten zullen ingediend worden op voorstel van de Nationale Sportcommissie Synchro:
Evi VAN DER GUCHT – Chantal DENAMUR – Isabelle LEPOMME.
P. EVARD maakt melding van het voorbehoud van de FFBN betreffende de indiening van eventuele kandidaturen van officials en judges voor
LEN EK’s en Europese Events, deze zijn steeds vooraf te evalueren en goed te keuren door de betrokken regionale zwemfederatie.
05.4. VZF
* Uitnodiging Flanders Speedo Cup 23-24 JAN 2016.
J. VAN DER STRAETEN meldt helaas dat diverse buitenlandse teams (waaronder TEAM GBR) hun deelname hebben geannuleerd wegens de
terreurdreiging.
* Commentaren nav. de plechtige openingsceremonie van het nieuwe Topsportzwembad Wezenberg dd. 27.11.2015.
* De RVB neemt kennis van de opmerking van F. DE BRUYNE, afgevaardigde Propagandacommissie Oost-/West-VL, over de nieuwe leerlijn
Zwemmen en de KBZB-zwembrevetten.
05.5. FFBN
P. EVRARD meldt dat de Franstalige Gemeenschap eindelijk het finale budget 2015 heeft toegekend aan de FFBN.
06. Allerlei
06.1. Kalender vergaderingen KBZB JAN-JUN 2016
De RVB bespreekt en evalueert het kalenderproject en heeft de eerstvolgende vergaderdata voor de periode JAN-MAA 2016 definitief
vastgelegd. Het Nieuwjaarsdiner van de RVB zal opnieuw gehouden worden aansluitend op de 1e vergadering dd. donderdag 28.01.2016.
06.2. Voorstellen tot reglementswijzigingen voor de editie 2016 van het Bondsreglement
W. GEORGES zal onmiddellijk na het eindejaarsverlof deze jaarlijkse algemene oproep versturen naar alle betrokken nationale commissies.
Deadline voor indienen van voorstellen: 31.01.2016.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 28 JANUARI 2016 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
(met aansluitend nieuwjaarsdiner)
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