KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 30 MAART 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 – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 24.02.2016 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Aangepast ontwerp budget 2016
W. GEORGES heeft het budgetontwerp voor het boekjaar 2016 herzien
De RVB zal niettemin een deficitaire begroting ter goedkeuring moeten voorleggen aan de AV KBZB.
W. GEORGES krijgt de opdracht om bijkomende besparingen te doen, waar mogelijk.
De RVB neemt kennis van de financiële evolutie en statistieken voor de periode 1998-2015 en is verheugd te kunnen beschikken
over dit duidelijk document met vergelijkende financiële informatie.
Het rekeningnazicht van het boekjaar 2015 wordt gehouden op 20 april 2016.
02.2. FOD Financiën: stand van zaken aanvraag KBZB mbt. fiscale behandeling vergoedingen waterpoloscheidsrechters
Ondanks recente verzoeken van W. GEORGES aangaande deze aanvraag bij de betrokken federale overheidsdienst werd ondanks
hun schriftelijke belofte nog steeds geen definitief besluit ontvangen.
02.2. SPEEDO: stand van zaken resterend budget tot einde contract (31.12.2016)
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen bij de stand van zaken aangaande de bestelling van nationale uitrustingen in 2016.
Het resterend budget voor het jaar 2016 is relatief beperkt, vooral omwille van de bijzonder hoge bedrukkingskosten (T-shirts
jury, badmutsen EK/OS, enz.). Bovendien neemt de samenstelling van de nationale zwemteams toe waardoor dit het voorziene
jaarlijkse budget belast. Bijgevolg zal bespaard worden op de nationale uitrustingen teneinde bij afloop van het contract dd.
31.12.2015 geen extra kosten te moeten betalen aan SPEEDO.
Een nieuwe evaluatie moet opgemaakt worden, direct na het EK & EJK 2016.
De KBZB zal op korte termijn contact opnemen met SPEEDO om de onderhandelingen op te starten betreffende een eventuele
verlenging van de overeenkomst voor de volgende Olympiade 2017-2020.
W. GEORGES merkt wel op dat er contractueel een groot verschil bestaat wat betreft de methode van kledijsponsoring:
* ofwel een jaarlijks forfaitair budget, onafhankelijk van het aantal geselecteerde zwemmers en begeleiders;
* ofwel een gedetailleerde omschrijving van de samenstelling van elk individueel jaarlijks pakket per geselecteerde atleet en
begeleider, zonder enige budgetbeperking of -vermelding.
3. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. NAT. TEAM BEL Waterpolo: LEN EC QUAL. TOURNAMENT WP U19 * Antalya TUR (04-08 mei 2016)
* De RVB heeft kennis genomen van het informatiebulletin voor het EC QUAL. Tournament WP U19 (05-08 mei 2016 *
Antalya TUR). De hotelprijzen zijn betaalbaar waardoor het voorziene budget voor 3 begeleiders en 11 spelers, zoals beslist door
de RVB, voldoende zal zijn.
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W. VAN HECKE heeft echter op eigen initiatief een sponsoring binnengehaald voor de verplaatsing en het verblijf van 2 bijkomende
spelers. De RVB keurt deze specifieke financiering goed waardoor de uiteindelijke nationale waterpolodelegatie alsnog uit 3
begeleiders en 13 spelers zal bestaan.
W. GEORGES merkt op dat ISRAËL forfait heeft gegeven voor dit EK-kwalificatietornooi, de reden hiervoor is heden niet bekend. Dit
betekent normaliter een LEN-boete van 15.000. W. GEORGES zal navraag doen teneinde aanspraak te kunnen maken op een
deel van deze boete ter recuperatie van kosten voor de extra-overnachting van het nationale team.
De kernploeg is momenteel op stage in Doornik, waarna nog diverse oefenwedstrijden tegen buitenlandse tegenstanders gespeeld
zullen worden.
De LEN heeft C. GRANCEROF als Belgische WP-scheidsrechter aangeduid voor het EC QUAL. Tournament WP U19 (04-08 mei
2016) in Malta MLT. Kosten van verplaatsing en verblijf zijn volledig ten laste van de KBZB.
03.2. EK London GBR 09-22 MEI 2016:
* LEN travel contribution & prize money
De RVB neemt kennis van deze financiële ondersteuning door de LEN voor de verplaatsing (200 euro per atleet) en het verblijf van
de nationale federaties. Er is ook LEN-prizemoney voor het podium van elke finale (zowel individueel als aflossing).
* Samenstelling nationale delegatie
De RVB neemt kennis van de voorlopige schatting en samenstelling van de nationale delegatie in functie van de aangevraagde
hotel- en treinreservaties. Definitieve selectie van atleten en officiële aanduiding van begeleiders gebeurt uiteraard pas ter
gelegenheid van de SPCEL SWI (zijnde 14 april 2016). Momenteel is er een hotelreservatie geboekt voor 29 personen, maar
volgens de ingediende verzoeken van de beide technische directeurs K. VANBUGGENHOUT en P. MIDREZ zou de nationale
delegatie finaal bestaan uit ongeveer 31 personen (18 atleten en 13 begeleiders). Echter is het betrokken hotel nu reeds
volgeboekt dus zal er voor alle extra stafleden en/of zwemmers een alternatief hotel moeten gezocht worden.
W. GEORGES vraagt de FFBN om een gemotiveerde schriftelijke afmelding voor F. HEERSBRANDT.
* Aanduiding Belgische officials SWI/SY
De LEN heeft L. VAN LAERE aangeduid als FINA SWI Official voor het EK Swimming London (16-22 mei 2016).
De LEN heeft E. VAN DER GUCHT aangeduid als Synchro Judge voor het EK Synchro London (09-13 mei 2016).
03.3. Overige Internationale Wedstrijden LEN / FINA:
* EK JUN SWI Hodmezovasarhely HUN * 06-10 JUL 2016
De RVB neemt kennis van de hotelinformatie, de reservatieprocedure alsook de diverse negatieve commentaren van nationale
federaties over deze laattijdige communicatie en het hotelaanbod op grote afstand van het competitiezwembad (20/30 km).
De deadline voor hotelreservatie werd uiteindelijk verschoven naar 30.04.2016.
* EK JUN SY Rijeka CRO * 21-26 JUN 2016
De RVB neemt kennis van het infobulletin. Deadlines: Preliminary Entry = 31.03.2016 / Final Entry = 15.05.2016.
* WK JUN OW Hoorn NED * 16-18 JUL 2016
Onlangs werd dit WK door de FINA toegekend aan Hoorn NED, dat nu zal doorgaan direct na afloop van het EK OW SEN (10-14
JUL), eveneens in Hoorn NED. Het EK JUN OW zal gehouden worden in 1e of 2e week van september (locatie nog te bepalen).
* EK SWI 25M Copenhagen DEN * bevestiging van competitiedata >13-17 DEC 2017.
03.4. OS RIO 2016:
* Longlist Athletes / Staff:
De RVB neemt kennis van de lijst met 23 voorgestelde atleten (16 VZF & 7 FFBN) alsook van de voorgedragen staf van de VZF.
De FFBN zal binnenkort de namen van de voorgedragen begeleiders aan de KBZB bezorgen.
Na bespreking beslist de RVB om dit voorstel over te maken aan het BOIC maar niettemin is de RVB enigszins verbaasd over deze
methode zijnde het doorgeven van namen van atleten die nog geen OS-limiet hebben en/of die (nog) niet in aanmerking komen
voor OS-kwalificatie. Pas na 3 juli zal een officieel voorstel van atleten aan het BOIC overgemaakt kunnen worden.
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* Technische uitrustingen niet-SPEEDO atleten:
In samenspraak met de dienst Marketing BOIC heeft W. GEORGES de atleten die niet bij SPEEDO onder contract liggen,
geïnformeerd over de specifieke richtlijnen van het IOC aangaande de logo’s en de lay-out van de technische zwemuitrusting voor
OS RIO 2016.
De betrokken atleten, o.a. F. LECLUYSE * B. RYCKEMAN * E. VANLUCHENE, werden verzocht om het ontwerp/lay-out van hun
zwempak (in casu ARENA) ter goedkeuring voor te leggen aan het BOIC.
04. KBZB Bondsreglement editie 2016
04.1. Voorstellen tot reglementswijzigingen editie 2016
De RVB bespreekt het synthesedocument met alle voorgestelde en/of noodzakelijke reglementswijzigingen.
Enkele specifieke reglementswijzigingen worden in detail besproken door de RVB:
1. Waterpolo: gemengde ploegen in officiële nationale waterpolocompetities.
Er blijkt binnen de VZF kritiek te zijn op het voorziene federale verbod op gemengde waterpoloploegen in officiële nationale
waterpolocompetities van de KBZB, zijnde vanaf het volgende waterpoloseizoen 2016-2017 enkel toegelaten tem. Cat U11 ipv.
tem Cat. U17.
Niettemin werd dit verbod op verzoek van de FFBN ingevoerd op basis van ethische redenen en het gebrek aan
verzekeringsdekking in geval van ongeoorloofde contacten, en dus niet absoluut niet op basis van sportieve redenen.
Namens de FFBN herhaalt P. EVRARD dat de regionale federatie geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid opneemt in
deze materie, in geval van mogelijke ongewenste of onbehoorlijke contacten tussen jongens en meisjes.
Bijkomend argument is dat er binnen FINA noch LEN officiële competities met gemengde waterpoloploegen worden toegelaten, in
om het even welke leeftijdscategorie.
W. GEORGES meldt dat de Nationale SCWP voorstelt om na raadpleging van de betrokken waterpoloclubs eventueel regionaal
georganiseerde tornooivormen te voorzien voor gemengde waterpoloploegen met meisjes en dames.
Uiteindelijk bevestigt de RVB het voorziene verbod op gemengde waterpoloploegen.
In principe kan eventueel louter recreatief wel gemengd waterpolo georganiseerd worden op regionaal niveau, maar dat valt dan
niet onder de verantwoordelijkheid van de KBZB en dient dit integraal geregeld te worden met geïnteresseerde clubs.
-

Synchro: nieuw voorstel betreffende de verhoging van de boete voor niet realiseren van (vaste) limietpunten, in
combinatie met vermindering van minimum aanbestedingsbedrag BK MIN & BK CAD.
Na bespreking heeft de RVB dit voorstel niet weerhouden omdat het geen toegevoegde waarde biedt, waardoor zowel de
limietpunten als het minimum aanbestedingsbedrag ongewijzigd blijven.
- Open Water: nieuwe bepalingen FINA over watertemperatuur en zwemuitrusting.
De Nationale SCOW adviseert om deze nieuwe bepalingen wel op te nemen in het bondsreglement maar deze niet toe te passen
op de Belgische Kampioenschappen Open Water teneinde geen onduidelijke situaties te creëren over het gebruik van wetsuits /
caps, afhankelijk van de watertemperatuur.
De nieuwe editie 2016 van het Bondsreglement zal binnenkort digitaal gepubliceerd via de website.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
* Europees Project “Implementation of Good Governance” * dinsdag 07 juni 2016 (09u30-13u00).
De RVB neemt kennis van de BOIC-uitnodiging voor deze studiedag over een Europees “good governance” project.
W. GEORGES zal normaliter aanwezig zijn als vertegenwoordiger van de KBZB.
* Datum Algemene Vergadering BOIC > vrijdag 10 juni (18u00 – locatie nog te bepalen).
W. GEORGES zal aanwezig zijn als KBZB-afgevaardigde. M. LOUWAGIE en P. EVRARD laten zich in elk geval verontschuldigen.
Eventueel volgt er nog een bijkomende KBZB-vertegenwoordiger onder de VZF-bestuurders.
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05.2. FINA
- FINA condoleringsbrief
De RVB neemt kennis van dit schrijven van voorzitter MAGLIONE en directeur MARCULESCU ter ondersteuning nav. de aanslagen
in Brussel dd. 22.03.2016.
- FINA Waterpolo School for Referees / Enzersdorf AUT 11-13 MAA 2016:
De RVB neemt kennis van het geslaagd examenresultaat van de Belgische WP-scheidsrechters K. DE BOECK en C. GRANCEROF
op deze verplichte FINA-bijscholing.
- FINA Synchro Judges School / Enzersdorf AUT 21-24 APR 2016:
Er zijn heden geen Belgische kandidaten voor deze verplichte FINA-bijscholing.
- FINA SWI Officials List Nr. 19 (01 JAN 2017 – 31 DEC 2020): oproep tot nieuwe kandidaturen en/of hernieuwing van de
FINA Officials van List Nr. 17.
Voorlopig werden reeds de (nieuwe) kandidaturen ontvangen van Patrick BUVE (Referee) en Tim MARICHAL (Starter).
Deadline voor indienen van aanvraagformulieren: 30.06.2016.
05.3. LEN
- LEN Verkiezingscongres * London GBR (08 MEI 2016)
W. GEORGES zal aanwezig zijn als KBZB Delegate (verplaatsing en verblijf op kosten van de LEN).
- LEN condoleringsbrieven
De RVB neemt kennis van de blijken van medeleven van voorzitter P. BARELLI en CEO P. FRISCHKNECHT nav. de aanslagen in
Brussel dd. 22.03.2016.
- LEN Bid Procedure LEN Events 2017-2022
De RVB heeft kennis genomen van deze oproep tot indiening van bids voor diverse Europese Kampioenschappen LEN.
Deadline voor intentie/interesse: 30.09.2016 / Deadline voor gedetailleerd bidbook: 02.12.2016.
W. GEORGES meldt dat er op donderdag 28 april 2016 een verkennend onderhoud zal doorgaan tussen LEN (huidig voorzitter
BARELLI en CEO FRISCHKNECHT), de KBZB (voorzitter LOUWAGIE en secretaris-generaal GEORGES) en Stad Antwerpen (Schepen
van Sport VAN CAMPENHOUT) aangaande eventuele toekomstige LEN-organisaties vanaf 2020 (viering 100-jaar Olympische
Spelen).
- LEN Bureau Meeting Minutes * Roma ITA (12.03.2016)
De RVB neemt kennis van het verslag van dit LEN Bureau. Geen specifieke opmerkingen.
05.4. VZF
* Commentaren Algemene Vergadering * Antwerpen 19.03.2016.
J. VAN DER STRAETEN geeft enkele toelichtingen over het verloop van de Algemene Vergadering.
K. DE CARNE en L. DORNEZ werden verkozen als nieuwe bestuurders RVB VZF.
05.5. FFBN
* Commentaren Algemene Vergadering * Charleroi 12.03.2016.
P. EVRARD geeft enkele toelichtingen over het verloop van de Algemene Vergadering. De werking en de rekeningen van het jaar
2015 werden goedgekeurd zonder opmerkingen. De opmaak van het budget 2016 diende evenwel aangepast te worden na
tussenkomst van de clubs (ongewijzigde bijdragen, enkel indexatie van het bedrag).
Naar aanleiding van de verkiezing van de bestuurders voor de RVB FFBN wijzigt de vertegenwoordiging van de FFBN-bestuurders
in de RVB KBZB als volgt:
• C. DE SCHEPPER & A. VANDER BEKEN zullen vervangen worden door Bernard PAREZ en Sarah SCAILLET, maar blijven
wel actief als bestuurder binnen de RVB FFBN.
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•

Voorzitter LOUWAGIE bedankt beiden voor hun jarenlange inzet en engagement binnen de RVB KBZB.
Zij zullen uitgenodigd worden om de AV KBZB bij te wonen op 11 mei 2016 te Gent.

06. Allerlei
06.1. Kalender vergaderingen KBZB 2016.
De RVB heeft de vergaderdata voor de periode april-mei 2016 definitief vastgelegd.
De RVB bespreekt de datum en de locatie van de Algemene Vergadering KBZB.
Deze zal gehouden worden op woensdag 11 mei 2016 om 19u00 te Gent (Ghelamco Arena).
06.2. Tuchtcommissie Waterpolo
W. GEORGES maakt melding van een ongeziene toename van disciplinaire tuchtzaken op de dagorde van de Tuchtcommissie.
De RVB vraagt aan W. GEORGES en C. LIPPENS om coördinerende initiatieven te nemen met de 3 federale commissies die
betrokken zijn bij de nationale waterpolocompetities (TCWP / CCA / SCWP) teneinde deze problematiek aan te pakken.
06.3. Diversen
Namens de VZF draagt J. VAN DER STRAETEN dhr. Martin DEMEESTER voor als KBZB Lid van Verdienste, ter aanvaarding door de
AV KBZB dd. 11.05.2016.
De FFBN zal zich beraden over de voordracht van een Lid van Verdienste.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 14 APRIL 2016 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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