KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 24 FEBRUARI 2016 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 – Lieven DORNEZ, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN, bestuurders FFBN
Verontschuldigd: Christiane DE SCHEPPER

Voorzitter M. LOUWAGIE heet Lieven DORNEZ van harte welkom als nieuwe KBZB-bestuurder ter vervanging van Laurent SAMYN.
Lieven DORNEZ stelt zich kort voor ter kennismaking.
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 28.01.2016 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Definitieve exploitatierekening dd. 31.12.2015
De RVB neemt kennis van deze financiële documenten alsook van de toelichtende nota van W. GEORGES.
Het deficit is hoofdzakelijk het resultaat van verminderde opbrengsten bij de verkoop van de zwembrevetten, de verhoogde
uitgaven op gebied van onkostennota’s voor atleten en de substantiële investering in WP ONLINE.
De RVB heeft geen verdere opmerkingen over de exploitatierekening dd. 31.12.2015 zodat deze voor goedkeuring zal voorgelegd
worden aan de AV KBZB.
02.2. Aangepast ontwerp budget
W. GEORGES heeft het budgetontwerp voor het boekjaar 2016 herzien teneinde de uitgaven te beperken maar niettemin blijft er
een aanzienlijk tekort waarvoor de RVB alles in het werk zal stellen om dit te beperken tijdens de loop van het boekjaar 2016.
Voorzitter LOUWAGIE wijst er op dat naar analogie van voorgaande jaren de al dan niet deelname en voorbereiding aan
internationale WP-tornooien zoals steeds de cruciale factor betekent met betrekking tot het realiseren van een budgettair
evenwicht.
W. GEORGES heeft berekend dat er een aantal besparingen kunnen doorgevoerd worden op gebied van administratiekosten
(digitale facturatie, nieuwe leasing kopieermachine, etc.) en door het veranderen van leverancier (medailles, drukwerk brevetten,
etc.). De RVB keurt deze aanpassingen goed maar gelast W. GEORGES om in totaal nog € 5.000,00 kostenbesparingen te zoeken
en te verwerken.
De RVB zal niettemin uitzonderlijk een deficitaire begroting ter goedkeuring moeten voorleggen aan de AV KBZB.
3. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. NAT. TEAM Waterpolo U19: voorbereiding vergadering SPCEL WP van 18u30.
Wim VAN HECKE, nationale waterpolocoördinator, is aanwezig op de zitting voor de bespreking van dit punt.
* De RVB heeft kennis genomen van de toelichtingen en de feedback van Wim VAN HECKE over de selectiewerking en het
activiteitenprogramma voor het jaar 2016.
De aanwezigheidslijst, de testresultaten en het evaluatierapport van de 2e selectietraining te Mechelen (14.02.2016) worden
besproken en geëvalueerd.
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Volgens W. VAN HECKE zijn de beste elementen van de betrokken leeftijdscategorie aanwezig en geselecteerd in deze 1e
kerngroep die op 28 februari een 3e training zal houden in La Louvière.
* De RVB bespreekt de voorbereiding en de deelname aan 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).
Gezien de budgetaire beperkingen heeft de RVB beslist om slechts 11 spelers te selecteren (ipv. 13). Blijkbaar is de FINA
momenteel deze spelersbeperking aan het testen (aangepaste WP-reglementering wellicht van toepassing vanaf 2017).
Aangevuld met 3 begeleiders (W. VAN HECKE, B. POLLAK en M. DE BOLSTER) zal de nationale waterpolodelegatie dus uit max. 14
personen bestaan.
Niettemin maakt de RVB zich zorgen over het sportieve niveau van de uiteindelijke nationale selectie van 11 spelers voor dit
officieel internationaal tornooi gezien de korte voorbereidingsperiode.
W. VAN HECKE verwacht dat Montenegro buiten categorie zal zijn maar dat er eventueel een sportieve kans is tegen de andere
deelnemende landen TUR, ISR & GBR.
Qua voorbereiding zal er van 01-03 april een oefentornooi georganiseerd worden in Doornik met een Fins, Nederlands en Frans
team. Voorafgaand aan dit tornooi zal een stage voorzien worden in het zwembad van Mechelen.
03.2. EK SWI London GBR 09-22 MEI 2016:
De RVB neemt kennis van een zeer voorlopige schatting van de nationale delegatie in functie van de aangevraagde hotel- en
treinreservaties. Uiteraard worden de definitieve selectie van atleten alsook de officiële aanduiding van begeleiders pas gedaan ter
gelegenheid van de SPCEL SWI na afsluiting van de kwalificatieperiode voor het EK SWI London 2016 (zijnde 17 april 2016).
De RVB neemt kennis van het emailbericht van SPEEDO aangaande de samenstelling van de uitrustingenpakketten voor 2016 in
functie van de lopende bestellingen en het resterende budget voor de lopende contractperiode (tem. 31 december 2016).
De LEN heeft E. VAN DER GUCHT aangeduid als Synchro Judge voor het EK Masters London (25-29 mei 2016).
03.3. EK JUN SYNCHRO Rijeka CRO (21-26 JUN 2016):
Op verzoek van de Nationale SCSY zijn I. DE KIMPE en L. LAMBREMONT op de zitting aanwezig om hun SCSY-voorstel tot
limietpunten EJK SY 2016 toe te lichten en te verdedigen.
De SCSY stelt voor om de voorgaande limietpunten, zoals vastgelegd door de SPCEL SY dd. 15.04.2014, niet te wijzigen:
FIGUREN > 65.00 & ROUTINES > 70.00.
Op het afgelopen BK JUNIORES van 21 februari 2016 heeft enkel de Belgische Kampioene SOLO voldaan aan deze
minimumpunten. De RVB is echter niet geneigd om de voorgestelde limietpunten te aanvaarden gezien deze eerder overeenkomen
met de nogal lage 16e plaats wat weinig ambitieus is gezien het aantal ingeschreven deelnemers per SOLO & DUO.
Als compromis beslist de RVB uiteindelijk na bespreking om de volgende limietpunten SOLO & DUO vast te leggen en goed te
keuren:
Basis = punten 14e plaats, zijnde het gemiddelde van de punten van de 12e plaats & de 16e plaats.
Referentiewedstrijden = EJK Tampere 2010 * EJK Belgrado 2011 * EJK Poznan 2013 * European Games Baku 2015.
SOLO > 139.28
DUO > 138.00
Zoals gewoonlijk zijn deze limietpunten voor SOLO en DUO 1x te realiseren tijdens een internationale competitie in het buitenland.
L. LAMBREMONT meldt alvast dat de Belgische Kampioenen SOLO & DUO bij de juniores (BRASS Brussels) hiervoor zullen
deelnemen aan de OPEN Franse Synchro Kampioenschappen JUN/Elite te Nantes (08-10 april 2016).
De nationale SCSY wenst het 1e LEN Infobulletin voor het EJK Synchro te ontvangen, van zodra beschikbaar.
03.4. OS RIO 2016 * FINA OW kwalificatiewedstrijd Setubal POR (11-12 JUN 2016):
Op voorstel van de technische directeurs SWI/OW bespreekt de RVB de deelname en de eventuele selectie van Belgische
kandidaten voor deze Olympische kwalificatiewedstrijd 10KM OW.
NF/NOC BEL mag 2 dames en 2 heren inschrijven voor dit belangrijk kwalificatiemoment, deadline hiervoor is 11.05.2016 maar de
preliminary entry moet reeds ingediend worden uiterlijk op 01.03.2016.
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De RVB neemt kennis van de volgende voorgedragen kandidaat-deelnemers en keurt dit alvast goed:
Heren: Brian RYCKEMAN & Davy BILLIAU.
Dames: Eva BONNET.
W. GEORGES zal dit voorstel zo snel mogelijk voor verder gevolg en ter bekrachtiging overmaken aan het BOIC.
04. KBZB Bondsreglement editie 2016
04.1. Voorstellen tot reglementswijzigingen editie 2016
W. GEORGES meldt dat het synthesedocument met alle voorgestelde en/of noodzakelijke reglementswijzigingen nog in opmaak is
waarna het eerst nog zal besproken worden met C. LIPPENS alvorens het ter goedkeuring voor te leggen aan de RVB dd.
30.03.2016.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
* Catwalk to Rio 10.03.2016 – Fundraising Team Belgium.
De KBZB heeft een tafel van 10 personen gereserveerd tijdens dit exclusief Olympisch evenement.
W. GEORGES noteert de aanwezigheden van de KBZB-genodigden. Er zijn nog een aantal plaatsen in te vullen.
05.2. FINA
- FINA World Aquatics Gala * Budapest HUN (31 JAN 2016):
W. GEORGES geeft enkele commentaren over het verloop en de activiteiten van deze FINA-bijeenkomst voor nationale federaties.
Belangrijkste items op het congresprogramma waren de persconferentie met de bekendmaking van de WK-organisaties 2021
(Fukuoka JAP) en 2023 (Doha QAT), de recentste presentaties over WK 25M 2016 Windsor CAN, OS Rio 2016, WK Budapest
2017, enz. en uiteraard het Gala Diner met uitreiking van Awards FINA Athletes of the Year 2015.
Er kwam ook een concrete vraag van de LEN (voorzitter BARELLI en CEO FRISCHKNECHT) aan de KBZB om een verkennend
onderhoud te plannen samen met de Stad Antwerpen aangaande eventuele toekomstige LEN-organisaties. De LEN zal het initiatief
nemen en een aantal mogelijke ontmoetingsdata overmaken teneinde dit overleg vast te leggen tegen eind februari / begin maart.
Er was eveneens een uitgebreid onderhoud met E. VAN HEIJINGEN ter verduidelijking van zijn kandidatuur als LEN-voorzitter.
- Toekenning FINA-Events 2016-2023:
De RVB neemt kennis van het bijgewerkte overzicht van de FINA-Events voor de periode 2016-2023.
De volgende WK’s werden eveneens bekend gemaakt:
FINA JUNIOR SYNCHRO World Champs > Kazan RUS 09-13 JUL 2016
FINA JUNIOR DIVING World Champs > Kazan RUS 29 NOV – 04 DE 2016
- IOC Richtlijnen betreffende toegelaten kledij-identificaties OS RIO 2016.
De RVB heeft kennis genomen van deze toelichting over het gebruik van logo’s en afbeeldingen op sportuitrustingen die gedragen
zullen worden ter gelegenheid van de OS RIO 2016. Deze communicatie werd onmiddellijk overgemaakt aan alle
belanghebbenden, zoals BOIC & SPEEDO.
- FINA Rules betreffende de preventie van manipulatie van wedstrijden en competities.
De RVB heeft kennis genomen van de introductie – met onmiddellijke ingang – van deze nieuwe FINA-reglementen in het kader
van de algemene Ethische Code van de FINA.
- FINA SWI Officials List Nr. 19 (01 JAN 2017 – 31 DEC 2020):
De RVB heeft kennis genomen van deze oproep tot nieuwe kandidaturen en/of hernieuwing van de FINA Officials van List Nr. 17.
Voorlopig werd reeds de (nieuwe) kandidatuur ontvangen van Patrick BUVE.
Deadline voor indienen van aanvraagformulieren: 30.06.2016.
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- FINA General & Technical Congresses * Budapest 2017:
De RVB heeft kennis genomen van deze algemene oproep aan de nationale federaties tot indiening van voorstellen of wijzigingen
mbt. de FINA Rules 2017-2021 (deadline 30.06.2016).
05.3. LEN
- LEN Verkiezingscongres * London GBR (08 MEI 2016)
Er zijn 2 kandidaten voor het voorzitterschap: P. BARELLI (ITA) en E. VAN HEIJNINGEN (KNZB).
De RVB heeft alvast kennis genomen van de presidentscampagne van E. VAN HEIJNINGEN (voorzitter KNZB) maar beraadt zich
nog over een eventuele stemkeuze. In elk geval zal de KBZB aan dhr. VAN HEIJNINGEN vragen welke rol en betekenis hij voor de
KBZB zou kunnen hebben.
- LEN Travel Contribution & Prize Money 2016.
De RVB heeft kennis genomen van deze aanzienlijke financiële ondersteuning ( 1.700.00,00) aan de nationale federaties met
betrekking tot de LEN Events 2016.
05.4. VZF
* Samenstelling RVB VZF.
Naar aanleiding van het ontslag op eigen verzoek van Laurent SAMYN wordt Lieven DORNEZ aanvaard als voorlopige vervanger in
afwachting van definitieve bekrachtiging door de Algemene Vergadering.
J. VAN DER STRAETEN legt uit dat er ditmaal op de AV VZF effectief zal gestemd moeten worden voor de beide kandidaatbestuurders K. DE CARNE en L. DORNEZ, ook al zijn er maar 2 vacante posities in te vullen.
* Opmerkingen F. DE BRUYNE / A. TORFS ivm. zwembrevetten in Vlaanderen.
In deze emailberichten wordt gevraagd naar een duidelijk standpunt over de toekomst van de KBZB-brevetten binnen Vlaanderen.
Na discussie beslist de RVB om de provinciale VZF-afgevaardigden binnen de KBZB Propagandacommissie de vrije keuze te laten
over de verdeling van de zwembrevetten.
P. EVRARD wijst er nogmaals op dat de nieuwe ISB/VZF-brevetten nationaal niet erkend worden door de KBZB.
05.5. FFBN
P. EVRARD geeft enkele toelichtingen over de voorbereiding van de AV FFBN dd. 12 maart 2016.
06. Allerlei
06.1. Kalender vergaderingen KBZB periode maart-juni 2016.
De RVB heeft de vergaderdata voor de periode maart-april vastgelegd.
De datum en de locatie van de Algemene Vergadering KBZB zullen later bepaald worden.
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:
WOENSDAG 30 MAART 2016 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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