KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 29 JUNI 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, bestuurder VZF
Paul EVRARD – Bernard PAREZ, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Koen DE CARNE – Lieven DORNEZ, bestuurders VZF.
Sarah SCAILLET, bestuurder FFBN.
01. Notulen
01.1.

De notulen van de vergaderingen gehouden op 11.05.2016 en 30.05.2016 worden definitief goedgekeurd.

01.2. De RVB neemt kennis van het voorlopig verslag van de Algemene Vergadering KBZB gehouden op 11.05.2016 te
Brussel.
De notulen zullen doorgestuurd worden naar alle leden van de AV met de vraag tot nazicht en goedkeuring binnen de 30 dagen.
Indien er geen opmerking of reactie is, dan betekent dit automatisch goedkeuring.
02. Financiën
02.1. Gerealiseerd budget WP 2016 (tem. LEN EK U19 Kwalificatietornooi Antalya mei 2016):
De RVB neemt kennis van dit financieel overzicht, dat nog moet aangevuld worden met een aantal te ontvangen facturen voor
de huur van zwembaden. Diverse onvoorziene uitgaven van W. VAN HECKE voor de aankoop van kledij, uitrustingen en
trolleys worden enkel aanvaard mits factuur op naam van KBZB en mits deze materialen voor verder gebruik overgemaakt
worden aan het KBZB Algemeen Secretariaat.
Er is voor de rest van het jaar 2016 nog een beperkt beschikbaar saldo.
02.2. FOD Financiën: fiscale kwalificatie vergoedingen toegekend aan waterpoloscheidsrechters
De RVB neemt kennis van het uiteindelijk gunstige gevolg op de vraag van de KBZB betreffende de fiscale vrijstelling voor
vergoedingen toegekend aan waterpoloscheidsrechters (zowel verplaatsingsonkosten als wedstrijdvergoeding). Dit werd
eveneens gemeld aan het BOIC. De KBZB is hiermee één van de 1e nationale sportfederaties die er in slaagt om een dergelijk
akkoord te bekomen waarbij scheidsrechtersvergoedingen niet als een belastbare vergoeding worden aangemerkt.
Bijkomend beslist de RVB dat vanaf het volgende waterpoloseizoen 2016-2017 de scheidsrechtersonkosten (verplaatsing +
wedstrijdvergoeding) verplicht betaald moeten worden via overschrijving op het rekeningnummer van de betrokken
scheidsrechter. Uitbetaling ter plaatse in cash is dus niet langer toegelaten.
02.3. SPEEDO – KBZB
W. GEORGES maakt melding van zijn recentste contacten met C. VAN DE WALLE. In tegenstelling tot de oorspronkelijke
bedoeling om collectief te onderhandelen, geeft SPEEDO er uitdrukkelijk de voorkeur aan om aparte besprekingen te houden
met de 3 verschillende federaties.
M. LOUWAGIE zal dus namens de KBZB een ontmoeting plannen met R. SMOLDERS en een aantal vergaderdata tot eind
augustus zullen voorgesteld worden.
02.4. Nationale Loterij: nieuwe strategie visibiliteit
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de gewijzigde marketingstrategie van de Nationale Loterij.
De KBZB zal wellicht vanaf september in al haar communicatie een nieuw logo (Euromillions) moeten gebruiken.
1
OPGEMAAKT
VERSTUURD
OPMERKINGEN
GOEDKEURING
08/07/2016
15/07/2016
29/07/2016
08/09/2016
TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEB: www.belswim.be

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
De KBZB heeft in elk geval navraag gedaan over welk logo uiteindelijk gebruikt moet worden want deze mogelijke logowijziging
zal corresponderende nieuwe drukkosten met zich meebrengen.
P. EVRARD verzoekt de KBZB om een financiële tussenkomst in de verzendingskosten van een regionale promocampagne van
de FFBN rond zwembrevetten in Henegouwen.
Ondanks de beperkte federale financiële middelen keurt de RVB deze financiële steun aan de regionale zwemfederatie FFBN
goed.
3. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. NAT. TEAM BEL Waterpolo (cf. Pt. 02.1.)
De RVB evalueert en bespreekt de nationale werking tem. het LEN EK-kwalificatietornooi U19.
W. GEORGES verwijst naar een recente emailcorrespondentie tussen W. VAN HECKE (KBZB) en E. AUDENAERT (VZF)
aangaande de verderzetting van de nationale selectiewerking vanaf september met activiteiten zowel voor U17 als U20.
Voor de RVB KBZB kan daar echter momenteel geen sprake van zijn.
Volgens voorzitter LOUWAGIE zal de toekomstige werking afhangen van de uiteindelijke beslissing betreffende de (re-)
organisatie van het waterpolo als recreatieve sport en de uiteindelijke keuze van activiteiten die op nationaal niveau behouden
blijven: zie verdere bespreking in Pt. 04.1.
03.2. Info OS Qualifier OW Setubal POR 11-12 JUIN 2016
De RVB neemt kennis van de sportieve resultaten van deze Olympische kwalificatiewedstrijd.
MEN: 33e plaats Davy BILLIAU.
WOMEN: diskwalificatie Eva BONNET (wegens onreglementair manoeuvre tijdens de bevoorrading op een moment dat ze
nochtans op koers lag voor Olympische kwalificatie).
De RVB neemt eveneens kennis van de nationale selectiebrief OW voor zowel het EK SEN (M. MATTELAER & D. BILLIAU) als
het WK JUN (E. BONNET) te Hoorn 2016.
De coach van E. BONNET vraagt bijkomend ook haar deelname aan het EK JUN OW in Piombino (september), maar dit zal
afhangen van de eventuele financiële ruimte binnen de FFBN.
03.3. WK SWI 25M Windsor CAN 06-11 DEC 2016:
-

Aanduiding nationale delegatieleider: dit punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering van de RVB

P. EVRARD meldt dat dergelijke engagementen financieel moeilijk haalbaar worden voor de FFBN.
De RVB bespreekt op voorstel van voorzitter LOUWAGIE een verdeling van de kosten van de nationale delegatieleider tussen
de 3 federaties. De RVB gaat akkoord met een verdeling en vanaf 2017 zal de KBZB een partieel budget voorzien voor de
kosten verbonden aan de nationale delegatieleider.
-

Deelname aan diverse internationale conferenties, voorafgaand aan het WK SWI 25M:
•
•
•

-

FINA World Aquatics Convention 03-05 DEC: W. GEORGES zal deze conventie bijwonen als NF General Secretary
met de financiële tussenkomst voor travel & hotel voorzien door de FINA (zonder bijkomende kosten voor de KBZB).
FINA Swimming Coaches Golden Clinic 04-05 DEC: normaliter is het de beurt aan de FFBN om een coach te laten
deelnemen aan deze internationale clinic, die bij voorkeur ook zal aangeduid worden als begeleider van de nationale
ploeg zwemmen voor het daaropvolgende WK 25M op dezelfde locatie.
FINA World Sports Medicine Congress 03-04 DEC: normaliter gaat er geen dokter mee met de nationale delegatie,
eventueel kan de deelname van een kiné overwogen worden.

Kandidatuur FINA SWI Official?

De RVB neemt kennis van de steun van de FFBN om M. SCHWALL voor te dragen als kandidaat “FINA SWI Official” voor dit
WK op voorwaarde dat er geen kandidaat vanuit de VZF is (wat inderdaad niet het geval is volgens J. VAN DER STRAETEN)
en op voorwaarde dat bij een eventuele aanduiding door de FINA alle kosten ten laste zijn van de betrokken official.
W. GEORGES zal bijgevolg haar kandidatuur indienen bij de FINA.
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04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Waterpolo:
De RVB neemt kennis van het verslag van F. MERCIER nav. de kalenderzitting van de WP-clubs dd. 18.06.2016 en bespreekt
een aantal opgesomde opmerkingen.
• Vraag VSB WP VZF ivm. gemengd waterpolo dames seniores en jongens U17
M. SARRAZIJN verzoekt om dit uitzonderlijk nog toe te laten tijdens het volgende waterpoloseizoen 2016-2017, namelijk dat
seniores dames nog mogen meespelen in de afdeling/leeftijdscategorie U17 voor jongens.
De RVB kan hieraan geen gunstig gevolg geven en herinnert er aan dat gemengd waterpolo tussen volwassenen (seniores) en
jeugd (in om het even welke leeftijdscategorie of afdeling) in geen enkel geval nog wordt toegestaan met ingang van het WPseizoen 2016-2017.
In het WP-seizoen 2016-2017 mag er niettemin uitzonderlijk gedurende 1 overgangsjaar wel nog gemengd gespeeld worden
tussen jongens U17 & meisjes U17.
• Project Waterpolo Online * bezwaren spelerscontributie 15 euro / seizoen (SEN/U20)
W. GEORGES herhaalt het uitgangspunt en de motivering: de inkomsten uit deze spelerscontributies (900 spelers SEN/U20 x
15 euro per seizoen = 13.500 euro) worden aangewend voor de jaarlijkse kosten van WP ONLINE (forfait 9.430 euro / jaar +
extra opleidingen en diensten = 11.000 euro) en voor aanvullende organisatiekosten met betrekking tot de Belgische
Kampioenschappen Waterpolo.
Naar aanleiding van diverse opmerkingen vanuit de waterpoloclubs over deze jaarlijkse spelerscontributie van 15 euro per
seizoen, heeft de RVB KBZB beslist om de officiële start van Waterpolo Online met 1 jaar uit te stellen.
• Samenstelling Nationale SCWP
De RVB neemt kennis van de aanduiding door de VZF van M. SARRAZIJN als 2e afgevaardigde voor de Nationale SCWP.
De RVB bevestigt nogmaals dat D. POELMANS en W. SYMOENS al enige tijd geen deel meer uit maken van de Nationale
SCWP en bijgevolg dan ook geen enkel officieel mandaat, geen enkele inspraak of betrokkenheid meer hebben op nationaal
niveau binnen de KBZB, en dus allerminst in aangelegenheden met betrekking tot de organisatie van Belgische
Kampioenschappen Waterpolo.
• Project Reorganisatie Waterpolo (nationaal / regionaal)
De RVB neemt kennis van 2 relevante werkdocumenten uit het verleden:
Presentatie G. CLAES over autonome werking WP (dd. 15/10/2012).
Projectstudie W. GEORGES over een regionalisering van de Belgische waterpolocompetities (dd. 18.10.2012).
Voorzitter LOUWAGIE vraagt zich af wat er nog behouden kan blijven op nationaal niveau. Volgens P. EVRARD moet in overleg
met de verantwoordelijken van de WP-clubs overlegd worden waar men naartoe wil gaan op korte en op lange termijn.
Uiteindelijk beslist de RVB de volgende criteria te weerhouden op basis waarvan W. GEORGES zijn projectstudie zal updaten
en herwerken, inclusief een financieel businessplan:
• De KBZB behoudt onder haar bevoegdheid en verantwoordelijkheid op nationaal niveau enkel de organisatie en het
beheer van de Superliga Seniores Heren, de 1e Afdeling Seniores Dames, de afdeling U20 (Jongens) en de Beker van
België A & Dames.
• Al deze bovenstaande nationale kampioenschappen moeten verplicht en zonder uitzondering gespeeld worden in
zwembaden met grote diepte (min. 1,80m over het volledige speelveld).
• De overige resterende afdelingen en leeftijdscategorieën, vanaf Afdeling II tem CAT. U11, worden integraal
overgeheveld onder de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de regionale zwemfederaties, overeenkomstig
hun decretale bevoegdheid inzake recreatiesport.
De RVB bespreekt enkele vragen aangaande meer autonomie en onafhankelijkheid met betrekking tot het beheer en de
organisatie van de waterpolosport:
• Kan er totale autonomie zijn via een aparte vzw die echter nergens erkend zal worden (FINA, LEN, BOIC, etc.) en dus
onderdeel blijft van vzw KBZB?
• Wenst men de organisatie van nationale kampioenschappen te behouden, in geval van een aparte autonome
waterpolostructuur?
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•

Worden de leden van het nationaal waterpolobestuur van dit autonoom orgaan rechtstreeks verkozen door de
waterpoloclubs?

04.2. Palmares BK SWI & WP 2016
De RVB neemt kennis van het jaarlijks palmares met Belgische Kampioenen Zwemmen & Waterpolo.
04.3. Voorstel kalender BK’s Synchro 2017
De RVB neemt kennis van dit recent voorstel van de nationale SCSY en keurt dit goed:
• BK JUN 19.02.2017
• BK MIN 19.03.2017
• BK CAD 30.04.2017
• BK SEN/MAS 01.05.2017
• BK COMBO 11.11.2017
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Algemene Vergadering BOIC * 10.06.2016 (18u00 – BELFIUS Center Brussel).
W. GEORGES geeft toelichting over het verloop van de Algemene Vergadering:
• Er werd een bijzonder positief financieel resultaat gerealiseerd in 2015.
• Enkele statutenwijzigingen werden goedgekeurd (schrapping leeftijdslimiet bestuurders, max. 5 mandaten van 4 jaar
als bestuurder, max. 4 mandaten van 4 jaar als voorzitter).
-

Persontmoeting Olympische ploeg SWI OS RIO 2016: zaterdag 16 juli vanaf 10u00 * Topsportzwemcentrum
Wezenberg.
• In overleg tussen BOIC, KBZB en de technische directeurs werden bovenstaande datum en locatie vastgelegd om de
Olympische zwemploeg aan de pers voor te stellen. Het scenario en de uitnodiging moeten nog in detail uitgewerkt
worden.
• Het BOIC zal op 11 juli de definitieve selectie opmaken en deze op 12 juli communiceren, inclusief de aangeduide
coaches die geaccrediteerd zullen worden. Het vertrek van het TEAM SWI naar de trainingslocatie Uberlandia is
voorzien op 18 juli.

- Relay Only Swimmers?
Op vraag van het BOIC moet de KBZB uiterlijk op 01.07.2016 een voorstel doen teneinde de naam of namen van de eventuele
“Relay Only Swimmers” tijdig en formeel door te geven aan de FINA.
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen:
• Een Relay Only Swimmer moet op voorhand opgegeven worden voor een specifieke aflossing.
• Een Relay Only Swimmer moet in elk geval de individuele FINA B-tijd behaald hebben op de overeenkomstige afstand en
stijl van de aflossing.
• Een Relay Only Swimmer moet ook verplicht zwemmen in de betrokken aflossingswedstrijd, hetzij in de reeksen, hetzij in
de finale. Zo niet wordt het aflossingsteam gediskwalificeerd.
• Ook al is individuele kwalificatie nog mogelijk tot 3 juli, toch moeten reeds op 1 juli deze Relay Only Swimmers
voorgedragen worden.
• Na telefonisch onderhoud met E. DESMEDT meldt W. GEORGES dat, niettegenstaande de vermelding op de BOICselectielijst van 4 atleten per aflossing SWI, het wel degelijk mogelijk is voor de KBZB om mits sportieve motivering en
dekking een reservezwemmer voor te dragen.
• Op basis van de actuele Olympische rankings van de Belgische zwemmers op de beide betrokken wedstrijdnummers
(100m vrij / 200 vrij), blijkt dat de zwemmers met de 4 snelste tijden allen ook reeds gekwalificeerd zijn voor een individueel
wedstrijdnummer.
Na bespreking is de RVB van oordeel dat D. DEKONINCK (5e plaats BEL) moet worden voorgedragen als Relay Only Swimmer
voor beide aflossingen (4x100 vrij & 4x200 vrij). Niettemin zal in elk geval de nationale SCZW nog geconsulteerd worden over
dit punt, alvorens deze naam ter bevestiging over te maken aan het BOIC en vervolgens te communiceren aan de FINA.
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- Info stage Lanzarote Team Belgium (06-19 nov 2016)
De RVB heeft kennis genomen van deze uitnodiging. Het BK SWI 25M (12-13 nov) gaat echter opnieuw door midden in deze
stage.
Er werd aan het BOIC voorgesteld om alsnog te kunnen deelnemen onmiddellijk na het BK 25M, namelijk van 14 tem 19 nov.
- Studiedag SIGGS “Good Governance in Sport” * 07.06.2016
W. GEORGES was aanwezig op deze studiedag waarvan de presentaties met case studies en algemene resultaten werden
doorgestuurd via email.
05.2. FINA
- Update FINA Whereabouts / Registered Testing Pool Q3 2016: Pieter TIMMERS – L. CROENEN.
De RVB neemt kennis van het persbericht van de FINA over hun Out of Competition Testing Programme ter staving van de
intensiteit van antidopingcontroles in landen zoals RUS, CHN, BRA, etc.
W. GEORGES maakt eveneens melding van een belangrijk statement over de rechtspraak van het TAS, waarin bevestigd wordt
dat Duitse rechtbanken niet bevoegd zijn om een definitieve beslissing van het TAS te herzien of te verbreken. Kortom, de
positie van het TAS als ultieme arbitragerechtbank die een onherroepelijke beslissing neemt, wordt hiermee bevestigd.
- FINA Swimming Officials List N° 19 (01.01.2017 – 31.12.2020):
De RVB bekrachtigt de nieuwe kandidaturen en de verlenging van de huidige officials voor deze FINA-lijst:
• 2 Referees: Ronny BUGGENHOUT (verlenging) – Patrick BUVE (nieuw).
• 2 Starters: Remi JAYMAERT (verlenging) – Tony HALSBERGHE (nieuw).
- FINA Open Water Swimming List N° 12 (01.01.2017-31.12.2020):
De RVB bekrachtigt de verlenging van de huidige official F. JOOS.
Vanaf 2016 moeten nieuwe kandidaten als FINA OW Official naar analogie van WP & SY ook tweejaarlijks een verplichte
internationale bijscholing met succes volgen om hun FINA-statuut te behouden.
05.3. LEN
- Commentaren over meeting Stad Antwerpen & VZF dd. 03.06.2016 ifv. eventuele kandidatuur EJK SWI 2021.
Op vraag van de Stad Antwerpen was er een nieuw onderhoud in functie van een eventuele kandidatuurstelling voor de
organisatie van het EK JUN SWI 2021. KBZB en VZF zullen op dit moment enkel hun medewerking verlenen om in een
voorbereidende onderzoeksfase bijkomende inlichtingen over dit evenement aan Stad Antwerpen te bezorgen maar er is
momenteel binnen de VZF geen concreet engagement in een nieuwe EJK-organisatie.
Ook de KBZB zal in geen enkel geval een financiële input of garantie leveren aan een dergelijk evenement gezien haar beperkte
middelen.
- Minutes LEN Bureau Meetings London 07.05.2016, 08.05.2016 & 14.05.2016.
De RVB heeft kennis genomen van deze verslagen.
05.4. VZF
De RVB neemt kennis van de voorlopige notulen van de Algemene Vergadering VZF te Antwerpen dd. 19.03.2016.
De RVB neemt kennis van de notulen van de Algemene Vergadering van het Vlaams Dopingtribunaal te Brussel dd.
14.04.2016.
Na 2 statutaire termijnen moet F. VAN HUYNEGHEM een punt zetten achter zijn voorzitterschap.
05.5. FFBN
P. EVRARD herhaalt dat de FFBN een zeer strikt en streng financieel beleid moet voeren naar aanleiding van de aanzienlijke
daling van hun subsidies vanuit de Franstalige Gemeenschap.
06. Allerlei
06.1. Tuchtcommissie Waterpolo
De RVB bekrachtigt de aangepaste Tabel der Automatische Sancties die van toepassing zal zijn voor het volgende WP-seizoen
2016-2017.
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Dit betreft een vereenvoudiging van de procedure betreffende rode kaart voor een coach wegens betwisting van een
scheidsrechterlijke beslissing.
06.2. Update kalender nationale vergaderingen KBZB 2016
De RVB heeft de vergaderdatum voor de maand september definitief vastgelegd.
06.3. Huldiging A. VANDER BEKEN
Voorzitter LOUWAGIE en P. EVRARD zullen een datum en locatie afspreken voor deze voorziene huldiging.
06.4. Diversen
Nihil.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 08 SEPTEMBER 2016 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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