KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP MAANDAG 30 MEI 2016 TE BRUSSEL OM 18u00
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Bernard PAREZ – Sarah SCAILLET, bestuurders FFBN
Verontschuldigd: Koen DE CARNE, bestuurder VZF
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 14.04.2016 worden definitief goedgekeurd.
De notulen van de vergadering gehouden op 11.05.2016, voorafgaand aan de AV KBZB, zijn nog in opmaak en worden binnenkort
overgemaakt aan de RVB-leden.
02.1. AV KBZB – Brussel – 11.05.2016:
* commentaren over het algemene verloop en over de beslissing van de RVB/AV mbt. gemengd waterpolo:
Voorzitter M. LOUWAGIE vraagt aan de leden van de RVB of er nog vragen of opmerkingen zijn over het persbericht terzake dat daags na
de AV KBZB werd verspreid.
Ter verduidelijking: de beslissing om geen gemengd waterpolo (met meisjes en dames van om het even welke leeftijd) meer te gedogen in
de afdeling Heren SEN RES was reeds genomen op de RVB dd. 30.03.2016, maar werd dus gezien de relevantie en voor de volledigheid
aan het persbericht toegevoegd.
De KBZB ontving vandaag nog enkele reacties van gemeentebesturen (Eeklo, Leuven, Dendermonde). W. GEORGES zal deze zo snel als
mogelijk beantwoorden.
* bevestiging mandaat 6 nationale bestuurders (1 jaar): J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ – K. DE CARNE – P. EVRARD – B.
PAREZ – S. SCAILLET.
* herverkiezing nationale voorzitter: M. LOUWAGIE bedankt alle bestuurders voor het vertrouwen met zijn vernieuwd mandaat (2 jaar).
* bekrachtiging nieuwe Leden van Verdienste: Martin DEMEESTER (VZF) / Arthur VANDER BEKEN (FFBN).
02.2. Nationale Loterij: subsidiedossiers jeugdprojecten
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de diverse lopende subsidiedossiers:
2014: de subsidie werd onlangs gestort, dossier is dus volledig afgesloten.
2015: het afrekeningsdossier met financiële stukken wordt tijdens de komende maanden opgemaakt en ingediend bij de Nationale Loterij.
2016: het Subsidiecomité van de Nationale Loterij heeft een gunstig advies uitgebracht over de toekenning van de subsidie 2016.
02.3. SPEEDO – KBZB
W. GEORGES heeft in de tussentijd diverse contacten gehad met mevr. VAN DE WALLE van SPEEDO teneinde een bijeenkomst vast te
leggen. Helaas blijkt dat de gezamenlijke agenda van de 3 voorzitters dit heden niet mogelijk maakt.
De KBZB zal aan SPEEDO vragen welk aanbod van materialen en uitrustingen zij nog kunnen voorzien gedurende de volgende Olympiade.
02.4. OS RIO 2016:
Naar aanleiding van een vraag van E. DE LEEUW (P. TIMMERS) blijft tot nader order de huidige bepaling in de overeenkomst “KBZB-Atleet”
behouden, namelijk dat eventueel KBZB-prizemoney voor medailles en podiumplaatsen op Olympische Spelen afzonderlijk onderzocht zal
worden. Vanzelfsprekend zal de RVB bij deze bepaling rekening houden met de beschikbare federale financiële middelen.
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 neemt kennis van de uitslagen en het algemeen verslag van W. VAN HECKE, nationale WP-coördinator.
De sportieve resultaten waren allesbehalve schitterend en er volgt later nog een bespreking van deze nationale waterpoloactiviteiten.
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J. VAN DER STRAETEN en W. GEORGES maken melding van recent emailverkeer tussen W. VAN HECKE en E. AUDENAERT (VZF)
waarin gezinspeeld wordt op de verderzetting en/of de opstart van een nationale selectiewerking voor U17 (2000-2001-2002) en U20 (19971998-1999) vanaf september 2016. De RVB is zeer verbaasd over deze communicatie aangezien deze materie nog niet eens werd
besproken in de schoot van de RVB.
03.2. EK SWI London GBR 13-23 MEI 2016:
De RVB neemt kennis van het administratief en financieel verslag van delegatieleider Ronny BUGGENHOUT.
De RVB neemt kennis van de mooie sportieve resultaten. Bij de individuele prestaties van de zwemmers was er in het bijzonder een zeer
sterke Glenn SURGELOOSE. Maar ook de collectieve prestaties van onze beide aflossingen, waaronder diverse jonge meisjes die hun
debuut maakten op het internationaal niveau, waren positief met 2 medailles bij de Heren en 1 finale bij de Dames.
03.3. WK SWI 25M Windsor CAN 06-11 DEC 2016:
De RVB neemt kennis van de Travel & Accommodation Assistance van de FINA voor dit WK en de diverse bijbehorende internationale FINA
conferenties:
• 13th FINA World Swimming Championships 25M: financiële tussenkomst voor 3 atleten (travel 900 USD per atleet & accommodation
110 USD per atleet per dag).
• FINA World Aquatics Convention: financiële tussenkomst voor 1 NF Delegate (travel 900 USD & free accommodation).
• FINA Swimming Coaches Golden Clinic & World Aquatics Convention: financiële tussenkomst voor 1 NF Delegate (travel 900 USD &
free accommodation).
• FINA World Sports Medicine Congress & World Aquatics Convention: financiële tussenkomst voor 1 NF Delegate (travel 900 USD &
free accommodation).
De RVB neemt kennis van de oproep tot kandidaturen “FINA SWI Official” voor dit WK (verblijf op kosten van FINA, verplaatsing op kosten
van betrokken federatie).
Er zullen echter geen Belgische kandidaten voorgedragen worden, bovendien worden er slechts 9 Europese officials aangeduid.
03.4. EK SEN OW 10-14 JUL 2016 & WK JUN OW 16-18 JUL 2016 * Hoorn NED
EK JUN OW 09-11 SEP 2016 * Piombino ITA
De RVB neemt kennis van de diverse informatiebulletins over bovenstaande internationale OW-kampioenschappen.
De voorstellen tot nationale selectie zullen besproken worden op de SPCEL SWI dd. 30.05.2016.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Waterpolo:
• Project Waterpolo Online
Naar aanleiding van diverse opmerkingen vanuit de waterpoloclubs over de timing, de bijscholing en de jaarlijkse spelerscontributie van 15
euro per seizoen, beslist de RVB KBZB op voorstel van voorzitter LOUWAGIE om de officiële start van Waterpolo Online met 1 jaar uit te
stellen. Uiteraard kan het volgende waterpoloseizoen wel gebruikt worden om een parallelle test- en proeffase te voorzien.
De RVB KBZB herhaalt dat de tweetaligheid van het systeem volledig op punt moet staan, zowel voor het testen door de clubs als bij het
uiteindelijke gebruik.
• Reorganisatie BK WP
Op vraag van voorzitter LOUWAGIE werd dit punt aan de dagorde toegevoegd.
Voorzitter LOUWAGIE pleit om enkel de hoogste waterpoloafdelingen (categorie Seniores Heren en U20-Juniores) te behouden op het
nationale KBZB-niveau naar analogie van talloze andere ploegsporten in België.
Aangezien waterpolo in België een recreatiesport is, is het regionale niveau volgens voorzitter LOUWAGIE beter geschikt om de lagere
afdelingen te organiseren door middel van op maat gemaakte competities onder hun integrale bevoegdheid en verantwoordelijkheid.
W. GEORGES wordt verzocht een studie te maken over deze opdeling van nationaal en regionaal waterpolo. Qua haalbaarheid en
leefbaarheid is het uiteraard aangewezen dat er voldoende clubs zijn om regionaal volwaardige competities in te richten.
04.2. BK Zwemmen Open (27-29/05/2016 * Antwerpen)
De RVB neemt kennis van de deelname- en inschrijvingsstatistieken, die lager uitvallen dan de voorgaande jaren, vermoedelijk gezien de
late timing na het EK (eind mei, examens).
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Algemene Vergadering BOIC > vrijdag 10 juni (18u00 – BELFIUS Center Brussel).
De RVB neemt kennis van de dagorde, het financieel dossier, de voorstellen tot wijziging van statuten, etc.
W. GEORGES en B. PAREZ zullen aanwezig zijn namens de KBZB, eventueel ook K. DE CARNE.
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- Dienstverlening aan de nationale sportbonden
De RVB neemt kennis van de financiële steun voor het jaar 2016. Zoals gewoonlijk zal deze aangewend worden in het kader van de
verplichte internationale bijscholingen voor de Belgische internationale WP-scheidsrechters en SY-judges.
- Belgische Arbitragehof voor de Sport
C. LIPPENS geeft enkele toelichtingen over zijn negatief advies naar aanleiding van een vraag van het BAS om procedureschulden aan het
BAS in het bondsreglement op te nemen zodat ze geïnd kunnen worden via de KBZB.
05.2. FINA
- FINA General & Technical Congressen Budapest 2017
De FINA heeft de deadline voor het indienen van voorstellen tot wijziging van de FINA Rules verlengd tot 12 NOV 2016.
- Antidopingregels IOC van toepassing tijdens OS RIO 2016
De RVB neemt kennis van deze belangrijke communicatie die eveneens werd overgemaakt aan het BOIC en andere belanghebbende
personen.
- FINA Open Water Swimming List N° 12 (01.01.2017-31.12.2020)
Deadline voor indienen of verlengen van kandidaturen = 30.06.2016.
Opgelet: vanaf dit jaar moeten ook FINA OW Officials naar analogie van WP & SY tweejaarlijks een verplichte internationale bijscholing met
succes volgen om hun FINA-statuut te behouden.
05.3. LEN
- LEN Verkiezingscongres * London GBR (08 MEI 2016)
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over het verloop en de resultaten van deze verkiezingen binnen de LEN.
Zetelend voorzitter P. BARELLI werd met ruime meerderheid verkozen (77/104 stemmen tegen 27/104 voor KNZB-voorzitter E. VAN
HEIJNINGEN). De nieuwe samenstelling van het LEN BUREAU en de LEN COMMITTEES werden eveneens ter kennisgeving verspreid.
- Meeting tussen VZF, KBZB en Stad Antwerpen * 03.06.2016
Op vraag van de Stad Antwerpen werd een verkennend onderhoud vastgelegd in functie van een eventuele kandidatuurstelling voor de
organisatie van het EK JUN SWI 2021.
De VZF zal vertegenwoordigd worden door J. VAN DER STRAETEN en S. MEYERS.
Namens de KBZB zal W. GEORGES aanwezig zijn. Hij zal er op wijzen dat de KBZB geen enkele financiële input of garantie zal leveren aan
een dergelijk evenement gezien de beperkte middelen.
05.4. VZF
J. VAN DER STRAETEN maakt melding van de vele mails en opmerkingen die de VZF heeft ontvangen naar aanleiding van de beslissing
over gemengd waterpolo.
05.5. FFBN
P. EVRARD geeft enkele toelichtingen over de aanzienlijke inkrimping van de subsidies door de Franstalige Gemeenschap toegekend aan
de FFBN. Hierdoor zal de FFBN zich genoodzaakt zien een zeer strikt financieel beleid te voeren met een grote impact op activiteiten en
algemene werking. Verder doet hij verslag van zijn onderhoud met de waterpoloclubs van de FFBN aangaande hun opmerkingen over de
lancering en de introductie van het digitaal platform Waterpolo Online.
06. Allerlei
06.1. Uitnodiging Finales Beker van België Waterpolo * zaterdag 04 juni / Moeskroen
De leden van de RVB werden uitgenodigd op deze finalewedstrijden van de Beker van België.
W. GEORGES en P. EVRARD zullen in elk geval aanwezig zijn namens de RVB KBZB.
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 29 JUNI 2016 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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