KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 22 SEPTEMBER 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 – Sarah SCAILLET, bestuurders FFBN
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 08.09.2016 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Waterpolo: evaluatie en bespreking standpunten ivm. diverse vraagstellingen.
De RVB bespreekt de brieven van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Kinderrechtencommissariaat als
de Vlaamse ombudsvrouw Gender.
S. SCAILLET geeft toelichting over de voorstellen die binnen de Sportcommissie Waterpolo zijn uitgewerkt.
• Aanvaarding gemengd waterpolo (zonder rechtzaak)
De basishouding van de overheidsinstituten is het volledig behoud van gemengd waterpolo omdat zij vrezen dat een aantal
meisjes geen waterpolo kunnen spelen in nationaal competitieverband.
De FFBN en voorzitter M. LOUWAGIE blijven niettemin overtuigd tegenstander van gemengd waterpolo boven de U15leeftijdscategorie.
Gelet op de deadline van 30.09.2016, beslist de RVB KBZB om met ingang van 01.10.2016 het gedoogbeleid waarbij meisjes
mochten meespelen in de afdeling Reserves bij de Heren Seniores opnieuw toe te laten, in afwachting van de invoering van een
volwaardig officieel BK voor meisjes U15+U17+U20 (zie verder).
Gelet op de deadline van 30.11.2016 met betrekking tot concrete acties voor meisjes van CAT. U17 vanaf het waterpoloseizoen
2017-2018, stelt de Nationale SCWP voor om op korte termijn een tornooi/kampioenschap aan te bieden voor uitsluitend
vrouwenteams CAT. U20 (zijnde alle leeftijdscategorieën U15+U17+U20) zodat elk meisje in de betrokken leeftijdsgroep in
competitie kan aantreden.
Volgens de statistieken van het aantal aangesloten waterpolospeelsters zouden er 108 potentiële deelneemsters zijn voor een
apart kampioenschap CAT. U20. Bij de SEN (ouder dan U20) zijn er in totaal 97 speelsters actief.
Op basis van deze cijfers gaat de RVB KBZB ervan uit dat de beoogde nieuwe damescompetitie levensvatbaar en realistisch is.
De timing van invoering is als volgt:
- U20-meisjescompetitie in tornooivorm vanaf 01.01.2017 (of tijdens 1e semester van 2017).
- Een Belgisch Kampioenschap voor U20-meisjes vanaf het seizoen 2017-2018, op voorwaarde dat er voldoende
ingeschreven deelnemende teams zijn. Indien niet, zal er een kampioenschap georganiseerd worden in de vorm van
verschillende tornooien.
Dit voorstel wordt aanvaard door de RVB KBZB.
Verder beslist de RVB KBZB, eveneens op voorstel van de Nationale SCWP, dat het mogelijk wordt om een (tijdelijke)
associatie op te richten tussen verscheidene waterpoloclubs, momenteel is dit slechts toegelaten tussen 2 clubs.
Tenslotte kan de KBZB RVB zich niet vinden in de kritiek van de overheidsinstituten over het feit dat de KBZB geen nationale
ploeg voor Dames selecteert met het oog op deelname aan internationale competities. Dit is geen LEN/FINA-verplichting, maar
vooral de totale afwezigheid van budget en subsidies uit de regionale overheden laat geen nationale werking toe.
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• Project regionalisering waterpolo (nationaal / regionaal)
Voorzitter M. LOUWAGIE neemt kennis van het veto vanuit de beide regionale zwemfederaties over een eventuele
regionalisering. Hij aanvaardt het feit dat VZF & FFBN geen bevoegdheidsoverdracht wensen waardoor ze de facto afstand
doen van de mogelijkheid om op regionaal niveau autonome competitieve of recreatieve waterpolocompetities te kunnen
beheren en inrichten, gelet op hun bezorgdheden over zowel de praktische, sportieve als financiële opportuniteit en
realiseerbaarheid.
• Oprichting van onafhankelijke structuur voor waterpolo
De RVB geeft de opdracht aan W. GEORGES en C. LIPPENS om, gebaseerd op het werkkader vastgelegd door de RVB, een
inventaris op te stellen aangaande alle waterpolo gerelateerde aangelegenheden (administratie, organisatie, structuur, werking,
budget, personeel, financieel plan) en voorstellen te doen aan de RVB KBZB.
Aanspreekpunten binnen de beide regionale federatie voor informatie: Martine Vloeberghen VZF / Didier Leclercq FFBN (i.s.m.
Paul EVRARD).
02.2. SPEEDO – KBZB
Voorzitter M. LOUWAGIE heeft volgende week in Gent een ontmoeting van R. SMOLDERS en C. VANDEWALLE en geeft
enkele toelichtingen over de nieuwe zaakvoerder bij All Sport Speedo. R. SMOLDERS blijft wel actief als consultant.
03. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. WK SWI 25M Windsor CAN 06-11 DEC 2016
Na beraadslaging zal er voor dit WK geen nationale delegatieleider aangeduid worden gelet op de beperkte samenstelling van
de nationale delegatie. Men verwacht slechts 6 à 7 geselecteerde atleten met max. 5 coaches & kiné, zodat er ditmaal wellicht
geen aflossingsploegen zullen zijn. De vertrek- en retourdata zijn 01-12 DEC 2016.
03.2. WK SWI JUN Indianapolis USA (augustus 2017)
De FINA heeft pas deze week de organisatie van dit WK JUN toegekend maar de exacte data moeten nog vastgelegd worden.
03.3. Nationale werking en activiteiten WP (ifv. bespreking/beslissing Pt. 02.1.)
Dit punt wordt besproken op de Sportcel WP, in aanwezigheid van de nationale WP-coördinator Wim VAN HECKE.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Draftversie officiële aanbestedingsoproep BK & Beker van België WP 2017.
De RVB neemt kennis van het ontwerp van de officiële aanbestedingsoproep.
Met betrekking tot het BK Masters 2017 zal aan de geïnteresseerde organiserende club de mogelijkheid gegeven worden om
het volledige BK-programma ook op 1 weekend (zaterdag + zondag) te organiseren.
De oproep wordt binnenkort verstuurd en verspreid.
De opening van de enveloppen zal doorgaan op dinsdag 15 november om 18u30 (Bondsbureel Brussel).
04.2. BK Open Water 26-27 AUG 2017: schriftelijke kandidatuur VWZ Willebroek (Hazewinkel) voor organisatie BK
5km*7,5km*10km*25km.
De RVB neemt kennis van deze aanvraag tot organisatie van VWZ Willebroek. De RVB zal deze kandidatuur pas kunnen
goedkeuren na evaluatie en advies door de Nationale Sportcommissie Open Water na afloop van de OW-kalenderzitting dd.
01.10.2016.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Uitnodiging en intentie tot deelname aan BOIC-stage Vittel nov 2016:
De FFBN zal niet deelnemen aan deze jaarlijkse stage.
K. VANBUGGENHOUT zal de lijst met deelnemende zwemmers en coaches van de VZF binnenkort aan het BOIC bezorgen.
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05.2. FINA
- FINA Water Polo Referees List 2017: de RVB ontving tot op heden nog geen advies van de Centrale
Scheidsrechterscommissie over de verlenging van de huidige internationale FINA-scheidsrechters.
- Removal from FINA Whereabouts / Registered Testing Pool Q4 2016: Louis CROENEN.
05.3. LEN
- Info & Procedure LEN Calendar 2017 (deadline 01 DEC 2016): er werd een oproep tot indienen van wedstrijdaanvragen
verstuurd aan de beide regionale federaties en de clubs die de voorbije jaren een wedstrijd op de LEN-kalender hebben
georganiseerd. Tot op heden ontving de KBZB reeds de aanvraagformulieren van RGSC Gand (SWI), OK Kortrijk (SY) en ESN
Seraing (SWI).
- Info LEN Synchro Clinic * Parijs FRA 04-06 NOV 2016.
05.4. VZF
- De Stad Antwerpen informeerde nogmaals naar het negatief besluit van de VZF aangaande de eventuele organisatie van het
EJK 2021.
05.5. FFBN
Nihil.
06. Allerlei
06.1. Diversen
P. EVRARD vraagt een snellere opmaak en verspreiding van de verslagen van de Nationale Sportcommissie Waterpolo.

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

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG 18 OKTOBER 2016 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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