KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 14 APRIL 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 – Bernard PAREZ, bestuurders FFBN
Verontschuldigd: Sarah SCAILLET, bestuurder FFBN.
Voorzitter M. LOUWAGIE heet B. PAREZ van harte welkom als nieuwe KBZB-bestuurder ter vervanging van A. VANDER BEKEN.
S. SCAILLET wordt de vervangster van C. DE SCHEPPER.
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 30.03.2016 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Voorbereiding AV KBZB 11.05.2016 – Gent (19u00)
* Ontwerp dagorde
De RVB neemt kennis van het ontwerp van dagorde en keurt dit goed.
W. GEORGES meldt dat diverse documenten nog in opmaak zijn: beleidsverslag 2015, financieel dossier 2015 inclusief verslag van de
rekeningnazichters.
Het rekeningnazicht van het boekjaar 2015 wordt gehouden op 20 april 2016.
Er zijn dit jaar geen statutenwijzigingen voorzien.
* Oproep tot kandidaturen voorzitterschap
Er werden heden nog geen kandidaturen ontvangen naar aanleiding van deze statutaire oproep.
* Aanduiding 7 gemandateerden door VZF & FFBN
De RVB neemt alvast kennis van de 7 gemandateerden van de FFBN. De 7 gemandateerden van de VZF worden binnenkort doorgegeven.
Van zodra mogelijk zal de officiële uitnodiging verstuurd worden, inclusief meer info over de locatie, parkeergelegenheid, vergaderzaal, enz.
* Voordracht Lid van Verdienste: Martin DEMEESTER (VZF) / Arthur VANDER BEKEN (FFBN)
De RVB verleent alvast een positief advies over deze voordrachten, die nog formeel te bekrachtigen zijn door de AV KBZB op 11.05.2016.
02.2. FOD Financiën: stand van zaken aanvraag KBZB mbt. fiscale behandeling vergoedingen waterpoloscheidsrechters
Er werd nog steeds geen definitief besluit ontvangen van de betrokken federale overheidsdienst. W. GEORGES heeft ondertussen aan het
BOIC feedback gevraagd aangaande de status van de aanvragen van de diverse andere nationale sportbonden.
02.3. SPEEDO
W. GEORGES zal SPEEDO contacteren om een bijeenkomst vast te leggen met dhr. SMOLDERS en mevr. VAN DE WALLE.
KBZB, VZF en FFBN zullen hierop elk door hun voorzitter vertegenwoordigd worden met het oog op de bespreking van een globaal voorstel
dat de 3 federaties omvat.
3. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. NAT. TEAM BEL Waterpolo: LEN EC QUAL. TOURNAMENT WP U19 * Antalya TUR (04-08 mei 2016)
Door een onverwachte wijziging van de vluchtregeling door Jetairfly zal de retour gebeuren via de luchthaven van Luik.
De definitieve spelerslijst zal binnenkort bekend gemaakt worden.
W. GEORGES heeft bij de LEN navraag gedaan over het forfait van ISR (dat in principe een LEN-boete van € 15.000 moet betalen) teneinde
aanspraak te kunnen maken op een deel van deze boete ter recuperatie van kosten voor de extra-overnachting van het nationale team.
Hierover kan echter enkel beslist worden door het LEN BUREAU.
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De LEN heeft - op vraag van de CCA – C. GRANCEROF als Belgische WP-scheidsrechter voor het EC QUAL. Tournament WP U19 (04-08
mei 2016) in Malta MLT vervangen door A. D’HOSSCHE. Kosten van verplaatsing en verblijf zijn volledig ten laste van de KBZB.
Op vraag van voorzitter LOUWAGIE zal W. GEORGES schriftelijk W. VAN HECKE er attent op maken dat er geen enkele bijkomende kosten
ten laste genomen worden door de KBZB, behalve de vliegtuigtickets en het hotelverblijf voor 13 spelers en 3 begeleiders.
De FFBN zal vanaf heden ook geen enkele bijkomende kosten meer ten laste nemen in het kader van internationale wedstrijden
SWI/WP/SY.
03.2. EK London GBR 09-22 MEI 2016:
* 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. Dit wordt nog in detail besproken en vastgelegd op de SPCEL SWI dd. 14.04.2016.
* Forfait F. HEERSBRANDT: W. GEORGES heeft van de FFBN een gemotiveerde schriftelijke afmelding ontvangen.
03.3.EK JUN SWI Hodmezovasarhely HUN * 06-10 JUL 2016:
* Aanduiding delegatieleider: de RVB zal uiteindelijk - op verzoek van de FFBN - B. PAREZ aanduiden als delegatieleider (ipv. P. EVRARD).
* Kandidaturen LEN SWI Officials: gezien zijn aanduiding als delegatieleider zal de kandidatuur van B. PAREZ niet ingediend worden
waardoor enkel R. BUGGENHOUT kandidaat-official is voor dit EK JUN.
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.
03.4. EK JUN SY Rijeka CRO * 21-26 JUN 2016
* De RVB neemt kennis van de resultaten SOLO/DUO van de Franstalige deelneemsters op het OPEN JUN de France.
Er werd geen enkel minimum gehaald. W. GEORGES heeft nog geen feedback gekregen vanuit de VZF aangaande hun buitenlandse
deelnames en resultaten ifv. deze EJK-limietpunten. Er is voorlopig dus geen selectie voor dit EK JUN SY.
* Kandidaturen LEN Synchro Judges: aangezien er geen nationale selectie is, wordt er bijgevolg ook geen jurykandidatuur ingediend.
03.5. OS RIO 2016:
Het BOIC vraagt de KBZB om een drietal voorkeursdata door te geven voor de organisatie van een persontmoeting met het Olympisch
zwemteam, die in elk geval pas kan doorgaan na 03 juli 2016 (einde FINA kwalificatieperiode OS 2016). Er volgt normaliter een
datumvoorstel door de beide technische directeurs op de SPCEL SWI.
W. GEORGES betreurt opnieuw dat het BOIC nog geen enkele info aan de KBZB bezorgd heeft aangaande de geplande reisdata van de
Olympische zwemploeg in functie van OS RIO 2016.
04. KBZB Bondsreglement editie 2016
04.1. Gemengde waterpoloploegen in officiële nationale WP-competities: bevestiging uitgestelde invoering (overgangsjaar 20162017) en regeling mbt. aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid KBZB bestuurders
Naar aanleiding van commotie rond het voorziene federale verbod op gemengde waterpoloploegen in officiële nationale
waterpolocompetities van de KBZB (vanaf het volgende waterpoloseizoen 2016-2017 enkel toegelaten tem. Cat U11 ipv. tem Cat. U17)
bespreekt de RVB op vraag van de VZF-bestuurders de mogelijkheid tot invoering van een overgangsjaar betreffende het verbod op
gemengde waterpoloploegen waardoor deze bepaling pas van kracht wordt vanaf 01 juni 2017.
Voorzitter Michel LOUWAGIE maakt zich zorgen over de enorme verantwoordelijkheid van de 7 federale bestuurders die riskeren om
persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden in geval van een klacht of een incident, gelet op de afwezigheid van verzekeringsdekking binnen
de regionale FFBN bij dergelijke aangelegenheden (gewone accidenten zijn gedekt door zowel ETHIAS als ARENA, maar ETHIAS van de
FFBN komt niet langer tussen in geval van klachten betreffende eventuele problemen van seksuele aard).
W. GEORGES wordt dan ook verzocht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn teneinde de risico’s en de aansprakelijkheid van de
KBZB Raad van Bestuur in te dekken voor de volledige duur van het volgende waterpoloseizoen 2016-2017, indien de RVB alsnog zou
opteren om uitzonderlijk een overgangsjaar toe te staan.
Er kan uiteraard nog wel louter recreatief 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 binnen de betrokken regionale
zwemfederatie.
Dit onderwerp zal ook ter sprake gebracht worden ter gelegenheid van de AV KBZB op 11 mei 2016.
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05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Algemene Vergadering BOIC > vrijdag 10 juni (18u00 – BELFIUS Center Brussel).
W. GEORGES zal aanwezig zijn als KBZB-afgevaardigde. M. LOUWAGIE en P. EVRARD laten zich in elk geval verontschuldigen.
K. DE CARNE en B. PAREZ zullen eveneens aangemeld worden als KBZB-afgevaardigden.
05.2. FINA
- FINA Technical Congressen Budapest 2017
De RVB neemt kennis van het voorstel van de Nationale SCOW tot wijziging van de FINA Rules editie 2017-2020, zijnde de toevoeging van
een wedstrijd 1500m vrije slag en schoolslag in de officiële FINA-disciplines voor Open Water.
De RVB zal dit voorstel echter niet overmaken noch aanbevelen bij de FINA, gezien de RVB van oordeel is dat de huidige officiële OWwedstrijdafstanden volstaan en dat het nieuwe voorstel geen duidelijke toegevoegde waarde heeft (reeds 1.500m op programma OS/WK/EK
Zwemmen).
- 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.
05.3. LEN
- LEN Verkiezingscongres * London GBR (08 MEI 2016)
De RVB heeft kennis genomen van de congresagenda en het overzicht met de kandidaturen voor LEN President, Vicepresidenten,
Secretaris, Penningmeester, Bureau, etc.
Op financieel gebied heeft de LEN op 3 jaar haar budget verdubbeld (van 2 naar 4 miljoen euro) dankzij de EBU-TV-rechten en de marketing
fees. De winst van het boekjaar 2015 wordt haast integraal aangewend voor LEN Prize Money en financiële steun aan nationale federaties.
W. GEORGES zal aanwezig zijn als KBZB Delegate (verplaatsing en verblijf op kosten van de LEN).
De KBZB zal geen kandidaat voordragen of voorstellen voor een LEN Committee (gezien de financiële lasten verbonden aan zo’n mandaat).
- Meeting tussen LEN, KBZB en Stad Antwerpen * 28.04.2016
W. GEORGES meldt dat het globale programma voor deze bijeenkomst is vastgelegd in samenspraak met Stad Antwerpen en LEN.
Dit verkennend onderhoud zal vooral handelen over eventuele toekomstige LEN-organisaties in Antwerpen vanaf 2020 (viering 100-jaar
Olympische Spelen). Er zal eveneens een bezoek aan het Olympisch Zwemcentrum Wezenberg voorzien worden.
05.4. VZF: nihil
05.5. FFBN: nihil
06. Allerlei
06.1. Info project Waterpolo Online
W. GEORGES meldt dat de komende weken werk gemaakt wordt van de voorbereiding en de organisatie van een algemene presentatie- en
opleidingsdag voor alle waterpoloclubs die vanaf volgend waterpoloseizoen met WP ONLINE zullen werken. Dit gebeurt uiteraard in
samenwerking met P. LEDENT en Pioen Partners. De nodige handleidingen zullen eveneens ter beschikking gesteld worden van de clubs.
06.2. Diversen
De RVB heeft de vergaderdatum voor de maand juni bevestigd: woensdag 22 juni 2016 – 17u30 – bondsbureel Brussel.

Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
MAANDAG 30 MEI 2016 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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