KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 15 NOVEMBER 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 18.10.2016 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Waterpolo KBZB:
•

Goedkeuring werkdocument met voorstellen tot wijziging van organigram en bondsreglementen ifv. reorganisatie
bestuur en beheer WP.

P. EVRARD formuleert opmerkingen aangaande het werkdocument waarmee rekening gehouden wordt.
De RVB zal aan de AV KBZB voorstellen om de nationale voorzitter om de 4 jaar te verkiezen (ipv. 2 jaar).
Dit punt betreft immers zowel een wijziging van het bondsreglement als van de statuten zodat dit door de AV KBZB moet
goedgekeurd worden met gekwalificeerde meerderheid.
De nationale bestuurders voorgedragen door de regionale federaties worden jaarlijks bekrachtigd tijdens de AV KBZB.
De RVB keurt unaniem het werkdocument goed.
De definitieve versie van de teksten zal spoedig door W. GEORGES overgemaakt worden aan alle RVB-leden.
Aangezien de RVB KBZB het laatste woord heeft over de aanduiding van de leden van het WP DIRCOM, wordt beslist dat hun
verplaatsingskosten ten laste van de KBZB zullen zijn.
Voorzitter M. LOUWAGIE benadrukt vooral de creatie van een competent managementcomité dat kan functioneren zonder
inspraak door de RVB KBZB. De Sportcel WP verdwijnt als beslissingsorgaan, maar dit concept blijft uiteraard wel bestaan voor
de disciplines SWI/SY.
De RVB benadrukt dat de leden van het WP DIRCOM geen lid van om het even welke ander regionaal of federaal orgaan
mogen zijn, en bij voorkeur geen actieve link of band met een waterpoloclub mogen hebben.
De RVB zal in elk geval de beide leden die voorgedragen zullen worden voor het DIRCOM WP uitnodigen op de volgende RVB
dd. 15.12.2016.
• Diverse briefwisseling vanuit de Nationale SCWP.
De RVB neemt kennis van diverse commentaren over de reorganisatie van het WP-bestuur, van een verzoek tot financiële
tussenkomst voor de organisatie van WP-tornooien voor vrouwen en van vragen over de organisatie van opleidingsdagen WP
ONLINE voor de waterpoloclubs.
02.2. Evaluatie voorstellen kledijpartners & uitrustingenleveranciers
• SPEEDO
De RVB staat sceptisch ten aanzien van het 1e contractvoorstel van SPEEDO aangezien qua publicitaire return SPEEDO de
huidige voorwaarden en rechten wenst te behouden terwijl de sponsorbijdrage en de levering van goederen (enkel nog de
nationale badmutsen) aanzienlijk beperkt worden door SPEEDO.
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• JARTAZI
Bondsvoorzitter LOUWAGIE heeft recent contact gehad met deze sportkledijleverancier wat betreft gewenste nationale
uitrustingen en aan te bieden publicitaire return.
W. GEORGES zal een sponsoringdossier opmaken en verder contact opnemen met de sales manager van JARTAZI.
Indien mogelijk, zal ook een uitrustingenpakket voor de FFBN inbegrepen worden in deze sponsoringsaanvraag.
03. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. WK SWI 25M Windsor CAN 06-11 DEC 2016
• De RVB neemt kennis van de beide delegatieverantwoordelijken, aangeduid door de regionale zwemfederaties.
De volledige nationale selectie is nog te bespreken en goed te keuren tijdens de SPCEL SWI, gelet op een mogelijke laattijdige
deelname van een aflossingsploeg Heren 4x200m vrije slag.
•

Deelname aan de diverse FINA-congressen (met financiële tussenkomst van de FINA voor vlucht en verblijf):
FINA World Sports Medicine Congress (03-04 DEC): A. VANBEKBERGEN (kiné VZF ter plaatse).
FINA Swimming Coaches Golden Clinic (04-05 DEC): K. BRAHAM (teammanager FFBN ter plaatse)
FINA World Aquatics Convention (03-05 DEC): W. GEORGES (secretaris-generaal NAT.FED.BEL)

03.2. NAT. TEAM BEL WP (programma, planning & budget nationale waterpolowerking 2016-2017):
W. GEORGES geeft toelichtingen over zijn onderhoud met W. VAN HECKE maar gelet op de aan de gang zijnde reorganisatie
van de federale waterpolostructuur en –werking kan er heden nog geen groen licht gegeven worden aan de heropstart van de
nationale selectie- en jeugdwerking U17 & U20. In elk geval wordt het jaar 2017 integraal een trainings- en voorbereidingsjaar
zonder deelname aan internationale tornooien.
De RVB zal pas later een WP-budget voor het jaar 2017 toekennen aan het nieuwe WP-directiecomité.
03.3. Oproep tot kandidaturen FINA SWI Officials WK Zwemmen Budapest & WK Zwemmen JUN Indianapolis 2017
De RVB heeft kennis genomen van deze oproep. Er zijn momenteel geen kandidaten (deadline = 25 november).
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. BK SWI Korte Baan Brugge * 12-13 NOV 2016:
De RVB neemt kennis van de recettes en de inschrijvingsstatistieken.
Er was een nieuw record qua aantal individuele inschrijvingen en qua aantal deelnemende clubs.
04.2. 18u30 > Opening aanbestedingen organisatie BK SWI-SY-DIV-MAS 2017 & Beker van België WP 2017.
De volgende afgevaardigden zijn aanwezig: R. BUGGENHOUT & P. GHESQUIERE (SCZW) – F. MERCIER (SCWP).
ZWEMMEN
1. Open Belgian Championships Swimming
> de aanbesteding van zwemclub BRABO wordt weerhouden voor het bedrag van € 5.500,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
(NVDR: aangezien is gebleken dat het jaarlijks LEN-congres ook doorgaat tijdens het WE van het Open BK, 12-14 mei, zal aan
de organiserende club en aan de Nationale SCZW gevraagd worden om het BK ofwel 1 week vroeger ofwel 1 week later te
organiseren).
2. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE1 (11-14j)
> geen aanbestedingen ontvangen
3. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE2 (15-16j/17-18j/19j+)
> de aanbesteding van zwemclub BRABO wordt weerhouden voor het bedrag van € 7.001,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
4. Belgische Kampioenschappen Zwemmen korte baan
> de aanbesteding van zwemclub MEGA wordt weerhouden voor het bedrag van € 2.151,97; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
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Algemene opmerking (zie ook Pt. 02.2.): in het kader van de lopende contractbesprekingen met diverse materiaalsponsors
bestaat de kans dat de publicitaire verplichtingen van het lastenboek nog aangepast zullen worden. Elke wijziging zal zo
spoedig als mogelijk door de KBZB gecommuniceerd worden aan de betrokken organiserende clubs, die overeenkomstig de
bepalingen van het lastenboek geacht worden hiermee rekening te houden.
SCHOONSPRINGEN
1. Belgische Kampioenschappen Schoonspringen 1m & 3m
> de aanbesteding van de club AZSC wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
De organiserende club AZSC zal uiterlijk eind 2016 de datum van dit BK vastleggen.
SYNCHRO
1. Belgische Kampioenschappen Synchro Miniemen
> de aanbesteding van de club ENL SYNCHRO wordt weerhouden voor het bedrag van € 210,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Kampioenschappen Synchro Cadetten
> geen aanbestedingen ontvangen
3. Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
> de aanbesteding van zwemclub BRASS wordt niet weerhouden.
> de aanbesteding van zwemclub ZNA wordt weerhouden voor het bedrag van € 101,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
4. Belgische Kampioenschappen Synchro Seniores-Masters
> de aanbesteding van zwemclub SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
5. Belgische Kampioenschappen Synchro COMBO
> de aanbesteding van de club SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
MASTERS
1. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 1
2. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 2
3. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
> de aanbesteding van de club ZNA voor BK Masters Dag 3 wordt voorlopig niet weerhouden.
> de aanbesteding van de club HELIOS voor het volledige BK-programma (3 dagen in 1 weekend) wordt voorlopig niet
weerhouden.
De RVB zal de organisatie van het BK Masters pas evalueren en toekennen tijdens de volgende vergadering dd. 15 december
aangezien er 2 conforme aanbestedingen werden ontvangen voor de organisatie van Dag 3 van het BK Masters.
BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (1/2 finales 11.03.2017 & finales 27.05.2017)
> de aanbesteding van zwemclub AZSC wordt niet weerhouden.
> de aanbesteding van zwemclub ENL WP wordt weerhouden voor een totaal prizemoney van € 2.800,00; de organisatie wordt
hen definitief toevertrouwd.
Voor de volgende organisaties zal de KBZB een tweede en laatste oproep lanceren:
• Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE1 (11-14j)
• Belgische Kampioenschappen Synchro * Cadetten
De behandeling van deze tweede en laatste aanbestedingsoproep zal doorgaan tijdens de eerstvolgende vergadering van de
RVB op 15 december 2016 om 18u00.
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05. Briefwisseling
05.1. BOIC
Enkele Belgische zwemmers hebben deelgenomen aan de BOIC-stage voor TEAM BELGIUM op Lanzarote, de start van de
voorbereiding op de OS 2020 Tokyo.
05.2. FINA
- FINA-EBU: verlenging partnership inzake media- en TV-rechten tot 2021.
- Opening nieuw competitiezwembad voor WK2017 Budapest ter gelegenheid van OPEN Hungarian SWI Champs (19-22
april).
05.3. LEN
- Minutes LEN Bureau Meeting * Ostia ITA 15 OCT 2016: de RVB heeft kennis genomen van dit verslag.
- LEN Questionnaire Learn-to-Swim > de betrokken vragenlijst werd overgemaakt aan de beide regionale federaties teneinde
de nodige info in te winnen over leren zwemmen binnen onze scholen en clubs.
- LEN Handbook 2016-2020: de nieuwe editie kan vanaf nu bij de LEN besteld worden.
05.4. VZF
Nihil
05.5. FFBN
Nihil
06. Allerlei
06.1. Diversen
De RVB heeft de definitieve vergaderdatum voor december vastgelegd: donderdag 15 december 2016 om 17u30.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 15 DECEMBER 2016 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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