KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 28 JANUARI 2016 TE BRUSSEL OM 17u30
VOORLOPIG
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 21.12.2015 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Voorlopige exploitatierekening dd. 31.12.2015 & Voorlopig ontwerp budget 2016
De RVB neemt kennis van deze financiële documenten. W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de verhouding tussen het
opgemaakte budget en het gerealiseerd resultaat met betrekking tot de exploitatierekening van het boekjaar 2015.
Het deficit is hoofdzakelijk het resultaat van verminderde opbrengsten bij de verkoop van zwembrevetten, de verhoogde uitgaven
op gebied van onkostennota’s voor atleten en de investering in WP Online.
De voorlopige financiële prognose voor het boekjaar 2016 wordt in detail bestudeerd.
W. GEORGES wordt verzocht om dit budgetontwerp voor het boekjaar 2016 te herzien om de uitgaven te beperken alvorens dit
budget ter goedkeuring wordt voorgelegd aan RVB/AV KBZB.
02.2. Dossier Subsidies Jeugdprojecten Nationale Loterij 2014-2015-2016
W. GEORGES geeft toelichting bij de stand van zaken betreffende de subsidiedossiers nationale jeugdactiviteiten 2014, 2015 en
2016, van de Nationale Loterij.
De evaluatiedossiers en afrekeningen 2014 & 2015 worden binnenkort volledig samengesteld en overgemaakt aan de Nationale
Loterij.
Het omvangrijke aanvraagdossier voor de betoelaging van de nationale jeugdprojecten 2016 zal uiterlijk op 29 januari 2016
ingediend worden bij de Nationale Loterij.
02.3. Centrale Scheidsrechterscommissie: verzoek tot herziening kilometertarief verplaatsingen van € 0,20 naar € 0,3412
De Raad van Bestuur neemt kennis van dit verzoek maar kan hieraan geen gunstig gevolg geven gezien de budgettaire
beperkingen.
3. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. Aanduiding Nationale Delegatieleiders en goedkeuring kandidaturen Internationale Officials SWI & Judges SYNCHRO
2016:
De RVB neemt kennis van de overzichtstabel opgemaakt door W. GEORGES en bespreekt de diverse aanduidingen en
kandidaturen.
Voor EK London wordt Ronny BUGGENHOUT aangeduid als nationale delegatieleider.
Voor EJK Hodmezovasarhely wordt Paul EVRARD aangeduid als nationale delegatieleider.
Voor WK 25M Windsor is momenteel nog geen delegatieleider aangeduid.
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De VZF maakt voorbehoud om systematisch zowel de nationale delegatieleider als haar regionale topsportcoördinator ten laste te
nemen en vraagt dat in de toekomst de regionale topsportcoördinator van de VZF de rol van nationale delegatieleider zou
vervullen.
Eventueel kan de RVB beslissen om enkele taken van de nationale delegatieleider toe te vertrouwen aan de Belgische
internationale zwemofficial, die aanwezig is op het betrokken EK/EJK/WK.
P. EVRARD vraagt dat eventuele extra staf (bijv. kiné) van BRABO op voorhand wordt voorgedragen door de VZF om deel te
kunnen uitmaken van de officiële nationale delegatie.
Wat betreft de kandidaturen als internationale official, moet in elk geval de beurtrol VZF/FFBN gerespecteerd worden.
Voor EK London SWI zal de kandidatuur van Luc VAN LAERE ingediend worden.
Voor EJK Hodmezovasarhely zullen de kandidaturen van Bernard PAREZ (1e keuze) en Ronny BUGGENHOUT (2e keuze) ingediend
worden.
Namens de FFBN herhaalt P. EVRARD dat de financiering van internationale officials niet zo evident meer is. Bijgevolg wordt de
kandidatuur van C. DE WITTE-DENAMUR voor het EK London Synchro niet weerhouden door de FFBN.
Bijgevolg zal voor dit EK Synchro de kandidatuur van Evi VAN DER GUCHT ingediend worden gelet op de terugtrekking van C. DE
WITTE.
Ze vraagt bijkomend om (volledig op haar eigen kosten, in geval van aanduiding) ook haar kandidatuur in te dienen voor het EK
Masters.
De RVB heeft ook kennis genomen van het 1e Info Bulletin over het EK London 2016 (reservatieaanvraag hotel en Eurostar…).
03.2. Wijziging nationale selectiecriteria SWI EK London 2016 & EK JUN Hodmezovasarhely 2016:
De RVB neemt kennis van de wijziging voorgesteld door de SCZW en keurt deze goed.
Bijgevolg is het met onmiddellijke ingang nog mogelijk om mits voorafgaande schriftelijke aanvraag tijdens de resterende
kwalificatieperiode (EJK tem. 25 mei en EK tem. 17 april) de vereiste minimumtijd te zwemmen op alle FINA erkende OSkwalificatiewedstrijden (zie lijst FINA-website).
P. EVRARD vraagt om te laten schrappen dat ook een peertijd (met 1 of 3 peren) kan beschouwd worden als kwalificatietijd.
De RVB is hiermee akkoord. Dit zal dan ook aangepast worden in het reglement van de selectieprocedure en in het
bondsreglement.
03.3. Bekrachtiging nationale selectiecriteria Open Water 2016
De RVB bekrachtigt deze nationale selectieprocedure en –criteria en neemt ook kennis van de resultaten van de 1e indoor time
trial 5km te Charleroi (24.01.2016) waar M. MATTELAER en E. BONNET sterk presteerden door het realiseren van een preselectieminimumtijd.
De 2e indoor time trial 5km zal doorgaan ter gelegenheid van de VZF-kampioenschappen op 26.02.2016 (Wezenberg Antwerpen).
Er wordt overeengekomen dat een zwemmer die de vereiste minimumtijd behaalt op kosten van de betrokken regionale federatie
kan deelnemen aan de voorziene representatieve OW-wedstrijd (Franse OW-kampioenschappen in juni 2016).
Wie geen preselectieminimum behaalt, kan op eigen verzoek en op eigen kosten alsnog ook deelnemen aan deze Franse OWkampioenschappen.
03.4. NAT. TEAM Waterpolo U19:
* De KBZB neemt kennis van de info en de loting voor het EC QUAL. Tournament WP U19 (05-08 mei 2016 * Antalya
TUR).
De RVB maakt een berekening van het vereiste budget voor de deelname aan dit LEN-kwalificatietornooi (verplaatsing en verblijf).
Een Belgische WP-scheidsrechter zal nog door de LEN aangeduid worden voor één van de 3 overige kwalificatietornooien.
Niettemin maakt de RVB zich zorgen over het sportieve niveau van de uiteindelijke nationale selectie van 13 spelers voor dit
officieel internationaal tornooi gezien de korte voorbereidingsperiode.
De RVB overweegt zelfs om de inschrijving en de deelname aan dit LEN EK-kwalificatietornooi in te trekken.
W. GEORGES meldt echter dat de LEN-boete voor een forfait na de loting 15.000,00 bedraagt, wat voor de RVB buitensporig is.
* De RVB heeft kennis genomen van de informatie en de feedback van Wim VAN HECKE over de selectiewerking en het
voorbereidingsprogramma.
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De aanwezigheidslijst en het evaluatierapport van de 1e selectietraining te Mechelen (17.01.2016) worden besproken en
geëvalueerd.
De RVB is bijzonder ontgoocheld over de povere opkomst en/of de afwezigheid van sommige topclubs in België en vraagt aan W.
VAN HECKE om, gezien de zeer beperkte timing, het aantal trainingen op te voeren teneinde op relatief korte termijn (direct na de
2e selectietraining op 14 februari 2016) een selecte groep samen te stellen voor de deelname aan het EK-kwalificatietornooi.
Voorzitter LOUWAGIE heeft tijdens de vergadering telefonisch contact met Wim VAN HECKE, vraagt hem toelichting over de povere
opkomst en de gebrekkige interesse van sommige clubs en verzoekt hem persoonlijk telefonisch contact op te nemen met de
betrokken waterpoloclubs.
W. GEORGES wordt eveneens verzocht om dringend P. MIDREZ en E. AUDENAERT aan te spreken teneinde via de beide regionale
federaties een dringende oproep te publiceren met het oog op de voordracht van bijkomende potentiële spelers voor de nationale
ploeg.
Na telefonisch contact met F. MERCIER blijkt dat deze geen verklaring heeft voor de afwezigheid van spelers van sommige clubs,
al is hij zelf niet meer direct verantwoordelijk of betrokken bij de nationale jeugdwerking waterpolo.
03.5. EK JUN SYNCHRO Rijeka CRO (21-26 JUN 2016): (met voorbehoud SCSY dd. 04.02.2016)
P. EVRARD overhandigt ter zitting een document opgemaakt door de Nationale SCSY met een voorstel tot limietpunten EJK SY
2016.
Basis: gemiddelde punten van de 12e plaats in de series van SOLO/DUO tijdens de 4 voorgaande EJK-edities.
De RVB bespreekt dit voorstel en beslist na evaluatie om de volgende limietpunten vast te leggen en goed te keuren:
SOLO > 143.67
DUO > 143.22
Zoals gewoonlijk zijn deze limietpunten voor SOLO en DUO 1x te realiseren tijdens een internationale competitie in het buitenland.
04. Belgische Kampioenschappen 2016
04.1. Voorstel tot aanbesteding ZNA Aalst > BK Synchro CAD – 24.04.2016
De RVB heeft kennis genomen van dit voorstel dat na bespreking wordt goedgekeurd.
Bijgevolg wordt de aanbesteding van club ZNA Aalst weerhouden voor het bedrag van € 201,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
04.2. Voorstel tot aanbesteding HELIOS Charleroi > BK Masters programma 3 dagen organiseren in 2 dagen (01 &
02.10.2016)
De RVB heeft kennis genomen van dit voorstel dat na bespreking wordt goedgekeurd.
Bijgevolg mag club HELIOS Charleroi het volledig programma van het BK Masters 2016 op 2 dagen (1 weekend) organiseren in
het zwembad van Gosselies (25m-bad).
04.3. Organisatie BK Open Water 2016 voor disciplines Team Time Trial / 25 KM
De SCOW informeert naar de toewijzing van de BK-organisaties van deze OW-disciplines.
Tot op heden werden hiervoor inderdaad nog geen concrete kandidaturen ontvangen, wellicht wegens gebrek aan interesse en het
beperkt potentieel deelnemersveld in combinatie met hoge organisatiekosten. Bovendien is er geen noodzaak of verplichting om
kost wat kost een dergelijke BK-organisatie in te richten.
Wat betreft de 25KM, zal W. GEORGES nagaan bij de FFN of het OPEN Franse Kampioenschap in Montargis eventueel kan
beschouwd worden als het BK 25KM OW, waarop een beperkt aantal Belgische atleten naar toe gestuurd zouden kunnen worden
(op basis van minimumvoorwaarden tot deelname). De KNZB organiseert in Nederland zelf ook geen BK 25KM.
05. KBZB Bondsreglement editie 2016
05.1. Voorstellen tot reglementswijzigingen voor de editie 2016 van het Bondsreglement
W. GEORGES meldt dat er tot op heden nog maar weinig respons is gekomen vanuit de diverse sportcommissies, met uitzondering
van de SCSY en SCWP.
Niettemin zijn er op gebied van Waterpolo, Open Water en in mindere mate Zwemmen toch enige reglementaire aanpassingen uit
te voeren. W. GEORGES zal een herinnering richten aan de diverse nationale Sportcommissies alvorens een werkvergadering met
C. LIPPENS vast te leggen.
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05.2. Waterpolo
* De RVB neemt kennis van de tenlasteneming van de verzekeringsmaatschappijen van de regionale federaties VZF/FFBN over de
deelname van gemengde waterpoloploegen tem CAT U15 naar aanleiding van de vraag vanuit de Nationale SCWP.
De RVB verbiedt de deelname van gemengde ploegen boven de CAT U11 omwille van de te groot wordende fysiologische
verschillen tussen jongens en meisjes.
* Discriminatie regionale transferperiodes VZF/FFBN in functie van de nationale WP-kampioenschap KBZB
Terzake hanteren de beide regionale zwemfederaties sinds kort verschillende transferperiodes:
FFBN > 01-31 AUG.
VZF > 15 MEI – 15 JUN.
Dit geeft aanleiding tot een discriminatoire behandeling tussen VZF- en FFBN-waterpoloclubs met betrekking tot hun inschrijving en
hun transfers in functie van de Belgische Kampioenschappen Waterpolo (aanvang meestal rond half september).
Na bespreking beslist de RVB dat er vanaf volgend seizoen de volgende regeling zal gelden:
• 01 SEP > 31 MEI: organisatie nationale waterpolocompetities KBZB.
• 01 JUN > 31 AUG: nationale transferperiode KBZB waarbinnen waterpoloclubs geldige transfers kunnen maken.
* Herwerkte versie handleiding Waterpolo Online.
W. GEORGES meldt dat onder impuls van F. MERCIER de Franstalige versie van deze belangrijke handleiding werd herschreven.
De RVB bedankt F. MERCIER voor het geleverde redactiewerk en voorzitter LOUWAGIE zal hem hiervoor op passende manier
bedanken.
06. Briefwisseling
06.1. BOIC
* Dienstverlening aan de Nationale Sportbonden – Financiële steun 2016
De RVB neemt kennis van deze jaarlijkse oproep van het BOIC en keurt het budgetvoorstel, opgemaakt door W. GEORGES, voor
verplichte internationale bijscholingen van Belgische FINA Officials WP & SY goed. W. GEORGES zal de aanvraag bijgevolg indienen
bij het BOIC.
* Catwalk to Rio 10.03.2016 – Fundraising Team Belgium.
De KBZB heeft een tafel van 10 personen gereserveerd tijdens dit exclusief Olympisch evenement. De RVB legt de
facturatieverdeling vast.
De 3 voorzitters zullen in elk geval aanwezig zijn, de resterende 7 genodigden moeten nog bepaald worden.
06.2. FINA
- FINA Water Polo Referees School – Ostia ITA (05-07 FEB 2016) & Vienna AUT (11-13 MAA 2016):
De RVB neemt kennis van de kandidaturen van C. GRANCEROF en K. DE BOECK.
Gezien de inschrijvingsdeadline voor Ostia ITA reeds is verstreken, keurt de RVB hun deelname (op kosten van de KBZB) goed aan
de verplichte bijscholingscursus te Enzersdorf AUT VAN 10-13 maart 2016.
- FINA Open Water Swim World Events 2016:
De RVB neemt kennis van de invoering van een nieuw massa-evenement voor non-elite OW-zwemmers.
06.3. LEN
- LEN Verkiezingscongres * London GBR (08 MEI 2016)
De RVB heeft kennis genomen van de oproep tot kandidaturen voor de verkiezing van LEN PRESIDENT, LEN BUREAU en LEN
COMMITTEES.
NF BELGIUM zal geen kandidaten voordragen. W. GEORGES zal normaliter aanwezig zijn op dit congres als National Delegate voor
de KBZB.
- Aanpassing LEN leeftijdscategorieën EK SWI JUN en LEN European Junior Records LC/SC.
De RVB heeft kennis genomen van de aangepaste reglementering:
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•
•
•

Leeftijdsgroep meisjes > 14-17 jaar (ipv. 15-16)
Leeftijdsgroep jongens > 15-18 jaar (ipv. 17-18)
Vanaf 01.01.2016 worden er Europese Juniores Records LC & SC bijgehouden voor deze nieuwe categorieën (door
middel van te verbeteren target times).

- Aanpassing LEN officiële leeftijdscategorieën en wedstrijden EK OW JUN.
De RVB heeft kennis genomen van de nieuwe officiële leeftijdsgroepen en wedstrijdafstanden:
• 14-15 jaar – 5 KM (jongens & meisjes)
• 16-17 jaar – 7,5 KM (jongens & meisjes)
• 18-19 jaar – 10 KM (jongens & meisjes)
- Minutes LEN Bureau Meeting * Herzliya ISR (05 DEC 2015)
De RVB heeft kennis genomen van dit verslag. Geen specifieke opmerkingen.
06.4. VZF
* Evaluatie Flanders Speedo Cup Antwerpen 23-24 JAN 2016.
J. VAN DER STRAETEN geeft enkele toelichtingen over het vlotte verloop van deze internationale meeting met opnieuw een sterk
buitenlands deelnemersveld. De prestaties van de Belgische elitezwemmers waren zoals verwacht niet uitzonderlijk gezien hun
focus niet zozeer op deze wedstrijd gericht was. Niettemin werden er wel meerdere EJK-limieten gezwommen.
* Uitnodiging en dagorde Algemene Vergadering – zaterdag 19 maart 2016 (Ramada Plaza Antwerpen).
W. GEORGES zal normaliter aanwezig zijn namens de KBZB.
06.5. FFBN
* P. EVRARD geeft enkele toelichtingen over de huidige financiële situatie van de FFBN.
* De RVB neemt kennis van het ontslag van JL. WAUTERS in de RVB FFBN.
* W. GEORGES meldt het overlijden van dhr. Willy W. MONFORT (ESN Seraing) - † 21.12.2015.
07. Allerlei
07.1. Symposium Waterpoloreglementen Centrale Scheidsrechterscommissie * zaterdag 30 JAN 2016 (Hogeschool)
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over het programma en het verloop van deze organisatie door de Centrale
Scheidsrechterscommissie onder leiding van Rik RYCKAERT. Gastspreker is Boris MARGETA, een internationale topscheidsrechter
WP. Er worden ongeveer 60-70 aanwezigen verwacht.
07.2. Diversen
Nihil
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 24 FEBRUARI 2016 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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