KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 21 FEBRUARI 2017 TE BRUSSEL OM 17u30

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, bestuurders FFBN.
Verontschuldigd:
Koen DE CARNE
Afwezig zonder verontschuldiging:
Sarah SCAILLET
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 19.01.2017 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Boekjaar 2016:
• Exploitatierekening dd. 31.12.2016
De RVB neemt kennis van de definitieve exploitatierekening van het boekjaar 2016.
Enkele toelichtingen worden gegeven door W. GEORGES. Wegens een combinatie van een daling van de opbrengsten
(Nationale Loterij en uitstel spelerscontributies WP Online) en een stijging van de uitgaven (Olympische beurzen atleten) is er
een aanzienlijk exploitatieverlies ten opzichte van het geraamde resultaat.
Namens de RVB benadrukt voorzitter LOUWAGIE dat een dergelijk financieel resultaat zich niet meer mag manifesteren.
• Aanvullend financieel dossier
De RVB neemt kennis van een aantal bijkomende gedetailleerde financiële overzichtsdocumenten voor het boekjaar 2016.
02.2. Boekjaar 2017:
• Voorlopig ontwerp budget 2017
Voorzitter LOUWAGIE vraagt een grondige herziening van de uitgaven, vooral op gebied van waterpolo aangezien het uitstel
van WP Online en het uitblijven van de inning van spelerscontributies aanleiding hebben gegeven tot het exploitatieverlies
van het boekjaar 2016.
De RVB evalueert vervolgens alle posten van de begroting en past deze aan waar mogelijk teneinde te komen tot een
positief budgetsaldo voor het boekjaar 2017 dat aan de Algemene Vergadering KBZB ter goedkeuring kan voorgedragen
worden. Vanaf heden zullen de dagorde en aanvullende documenten enkel digitaal bezorgd worden aan de RVB-leden.
Door deze federale besparingen wordt het oorspronkelijk budget toegekend aan het Directiecomité aanzienlijk ingeperkt en
is het dus meer dan ooit de opdracht van het Directiecomité WP om zelf de nodige initiatieven te nemen en te ontwikkelen
om eigen financiële middelen binnen te halen voor hun autonome nationale waterpolowerking.
• Huurovereenkomst KBZB-burelen
W. GEORGES heeft een brief gestuurd naar dhr. Alain COURTOIS, verantwoordelijke schepen van Stad Brussel, aangezien de
huidige huurovereenkomst definitief afloopt op 31.08.2017.
Enkele opties en alternatieven worden besproken door de RVB, waaronder een combinatiesysteem van uitgerust bureau met
occasionele vergaderruimte. W. GEORGES wordt verzocht om enkele immo-websites voor de regio Brussel-hoofdstad te
bekijken (cf. www.regus.be) en een aantal voorstellen uit te werken in het geval de KBZB het nationaal secretariaat dient te
verhuizen (inclusief de vereiste minimum-afmetingen, gebruiksmodaliteiten en benodigde vergaderruimte).
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Voorstellen Directiecomité Waterpolo / Nationale Sportcommissie Waterpolo:
- nieuw financierings- en facturatiesysteem WP
De RVB neemt kennis van dit voorstel van F. WEISE waarbij alle kosten van de WP-clubs met betrekking tot hun
inschrijving en deelname aan Belgische Kampioenschappen WP in hun geheel zouden afgerekend worden aan de
regionale federatie waartoe ze behoren.
FFBN: kan heden nog geen beslissing nemen in afwachting van de voorzittersverkiezing en nieuwe samenstelling RVB.
Er wordt bovendien uitdrukkelijk aan het Directiecomité WP gevraagd om een Franstalige versie van het voorstel over
te maken.
VZF: zal het voorstel bekijken op hun volgende RVB-vergadering, maar zij weigeren in elk geval elke meerkost of elk
financieel verlies ten opzichte van hun huidige financiën.
M. LOUWAGIE herinnert er aan dat dergelijke (financiële) voorstellen vanaf heden enkel door het Directiecomité WP
opgemaakt, beoordeeld en ingediend kunnen worden bij de RVB. Dit behoort dus in geen geval toe aan de Nationale
SCWP. Hij dringt aan bij secretaris-generaal W. GEORGES om hierop toe te zien.
- tarieven spelerscontributie per WP-seizoen (ifv. investering WP Online)
De RVB neemt kennis van de vergelijkende memo van W. GEORGES met de verwachte financiële opbrengst van 2
verschillende voorstellen betreffende de invoering van spelerscontributies.
De RVB maakt geen expliciete keuze tussen beide voorstellen, maar voorzitter LOUWAGIE vraagt uitdrukkelijk namens
de RVB dat er minstens € 14.000 euro dient gerecupereerd te worden met deze nieuwe spelersbijdragen vanaf het
seizoen 2017-2018 teneinde het aanzienlijke deficit van het boekjaar 2016 enigszins te recupereren.

02.3. Overeenkomst KBZB-FFBN-JARTAZI 2017-2020.
De definitieve driepartijenovereenkomst werd ondertekend door alle partijen.
W. GEORGES heeft reeds met JARTAZI alle praktische modaliteiten aangaande de jaarlijkse levering van uitrustingen voor
zowel de nationale teams KBZB als de regionale teams FFBN besproken en vastgelegd.
Ook de gewenste publicitaire materialen en items voor de visibiliteit van JARTAZI tijdens de diverse KBZB- en FFBNzwemcompetities werden geïnventariseerd. De aparte bestellingen van de aangeboden T-shirts zijn nog in detail te regelen.
De regionale federatie FFBN ontving alle relevante documentatie betreffende de te leveren publicitaire return.
03. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. Wereldkampioenschappen FINA Budapest 2017:
De RVB neemt kennis van de FINA Travel & Accommodation Assistance en van de FINA Advertising Rules SWI & OW.
De RVB vraagt zich af waarom een nationale federatie geen financiële tussenkomst ontvangt voor het voeren van publiciteit
voor een FINA-sponsor zoals YAKULT (verplicht te plaatsen op de nationale badmutsen) en waarom een nationale federatie
geen eigen sponsors kan plaatsen op haar nationale uitrustingen.
W. GEORGES wordt verzocht om dit aan te kaarten bij de FINA, bij voorkeur met steun van andere nationale federaties.
03.2. WK SWI JUN Indianapolis 2017:
De RVB heeft kennis genomen van het 1e informatiebulletin en van de FINA Advertising Rules SWI.
Op de badmuts voor een WK SWI JUN hoeft er van de FINA dan weer geen YAKULT-logo geplaatst worden, wel blanco zijde.
03.3. Aanpassing overeenkomst “KBZB – Atleet” ifv. nieuwe contracten JARTAZI/SPEEDO.
Teneinde de contractuele verplichtingen en bepalingen voor JARTAZI en SPEEDO tegenstelbaar te maken aan de
geselecteerde atleten van de nationale ploegen SWI, zal de overeenkomst “KBZB – Atleet” overeenkomstig aangepast
worden. Dit zal gebeuren samen met de jaarlijkse bespreking en herziening van het bondsreglement (editie 2017).
03.4. EK SY JUN Belgrado 2017:
De RVB heeft kennis genomen van het informatiebulletin voor dit LEN-kampioenschap.
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Op verzoek van de VZF evalueert en bespreekt de RVB de sportieve resultaten van een potentiële kandidate ten opzichte van
de opgelegde EJK-limietpunten 138.00.
Gelet op het feit dat de betrokken synchro-zwemster op het afgelopen BK JUN dd. 19.02.2017 pas 4e werd met 131.7021
punten (ver onder de vereiste KBZB-limietpunten), gelet op twijfels over de representativiteit van de wedstrijd in Rusland en
gelet op het negatieve advies vanuit de SCSY, beslist de RVB bijgevolg om geen inschrijving voor het EJK in te dienen bij de
LEN.
03.5. Aanduiding 2017 > delegatieleiders & kandidaturen internationale officials:
De RVB heeft kennis genomen van de overzichtstabel met de internationale wedstrijden van het jaar 2017.
De beide regionale zwemfederaties kunnen dit bestuderen en hun eventuele delegatieleider en kandidaat-officials
aanduiden of voordragen.
W. GEORGES verwijst in dit kader naar de recente FINA-boete voor de afwezigheid van official M. CLASSEN-SCHWALL op het
WK SWI Korte Baan 2016 te Windsor (CAN). In elk geval zal de FFBN de opgelegde boete betalen.
De FINA heeft de SWI-officials voor WK Budapest & WK JUN Indianapolis gecommuniceerd.
04. Belgische Kampioenschappen 2017
04.1. Organisatie BK SWI WE1 CAT 11-14j (21-23 JUL 2017).
De RVB stelt vast dat er geen minimum bod meer is uitgebracht na het verstrijken van de 14-daagse periode van opbod
vanaf 25.01.2017.
De RVB heeft kennis genomen van de aangetekende brief van GZVN Genk aangaande hun bod onder het minimumbedrag.
Na telefonisch contact tijdens de zitting tussen bondsvoorzitter LOUWAGIE en GZVN-voorzitter HUYS wordt een akkoord
bereikt over de aanbestedingssom en beslist de RVB om de organisatie aan GZVN Genk toe te wijzen mits betaling van een
voorschot binnen de 15 dagen.
De Nationale SCZW zal verzocht worden om ter plaatse in het competitiezwembad een technische controle uit te voeren,
zoals voorzien in het lastenboek.
De RVB overweegt de nivellering van de beide minimumbedragen voor de organisatie van de BK Zwemmen WE1/WE2.
Bovendien is er heden weinig sprake van concurrentie tussen organiserende clubs (dus lagere insteeksom voor KBZB) gelet
op de strengere technische voorwaarden van het competitiezwembad, opgelegd op vraag van de technische directeurs.
De RVB gaat akkoord met het voorstel van bondsvoorzitter LOUWAGIE om een rondetafelconferentie te houden met de
belangrijkste organiserende clubs van de afgelopen jaren teneinde de marketing en de totaalbeleving rondom Belgische
Kampioenschappen te optimaliseren. W. GEORGES wordt verzocht hiervoor een bijeenkomst te organiseren.
04.2. Goedkeuring aanpassingen lastenboek BK Zwemmen 2017 ifv. nieuwe contracten JARTAZI/SPEEDO.
De RVB heeft kennis genomen van de aangebrachte wijzigingen en keurt het aangepaste lastenboek goed.
Dit document zal ter kennisgeving overgemaakt te worden aan de betrokken organiserende clubs.
05. KBZB Bondsreglement editie 2017
05.1. Voorstellen tot reglementswijzigingen voor de editie 2017 van het Bondsreglement.
Op 01.03.2017 zullen W. GEORGES en C. LIPPENS het synthesedocument met voorstellen tot reglementswijziging
voorbereiden zodat de bespreking en definitieve goedkeuring van alle reglementswijzigingen gebeuren tijdens de
eerstvolgende RVB dd. 15.03.2017.
Het gebruik van aangetekende brieven door de administratie van de KBZB wordt in principe afgeschaft.
06. Briefwisseling
06.1. BOIC
• Algemene Vergadering BOIC * vrijdag 02 juni 2017:
De RVB heeft kennis genomen van de oproep tot kandidaten voor de verkiezingen van de raad van bestuur.
Deadline voor het indienen van kandidaturen per aangetekend schrijven = 02.04.2017.
Voorzitter LOUWAGIE houdt zijn kandidatuur in beraad.
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BOIC-commissie “Officials”:
De RVB heeft kennis genomen van het verzoek van M. TOPPET tot ontslag als lid van deze commissie wegens drukke
professionele activiteiten. De RVB overweegt om een vervanger uit de VZF voor te dragen.

06.2. FINA
• FINA Algemeen Congres * 22 JUL 2017 / Budapest HUN: De RVB heeft kennis genomen van de oproep en de procedure
voor het indienen van kandidaturen voor FINA Bureau & Comités 2017-2021.
Deadlines zijn 22.04.2017 en 22.05.2017. Er zijn geen Belgische kandidaten om voor te dragen.
• FINA Water Polo School for Referees * Berlin GER (07-09 APR 2017): verplichte bijscholing voor WP-scheidsrechter A.
D’HOSSCHE.
• FINA Whereabouts Eva BONNET Q1 2017: W. GEORGES heeft van de FINA opnieuw een aanmaning ontvangen
aangaande de gebrekkige whereabouts-informatie door de betrokken zwemster. Er werd contact opgenomen met de
vader van Eva BONNET en met de FINA om dit op te lossen.
06.3. LEN
• LEN Congres * Marseille (FRA) 12-13 mei 2017:
Deadline voor hotelreservatie en registratie NF Delegates = 12.03.2017.
Niettegenstaande zijn aanwezigheid op het BK SWI OPEN te Antwerpen wordt onderzocht of W. GEORGES op
zaterdagvoormiddag als NF Delegate aanwezig zou kunnen zijn op het congres.
W. GEORGES zal navragen of er een LEN-boete is in geval van afwezigheid op het jaarlijks congres.
• Stand van zaken Belgische kandidatuur voor multisportevenement European Championships 2022.
W. GEORGES geeft toelichtingen aangaande de opmaak van de haalbaarheidsstudie over dit ambitieus
kandidatuurproject met deadline 23.02.2017. België is in elk geval bij de laatste 3 kandidaten (naast Zweden en Polen).
Wat betreft de Aquatics disciplines (SWI-DIV-SY-OW) zijn er vraagtekens qua algemeen budget en infrastructuur.
06.4. VZF
• Algemene Vergadering VZF * zaterdag 25 maart 20017 * Antwerpen.
06.5. FFBN
• Algemene Vergadering FFBN * zaterdag 11 maart 2017 * Charleroi: afscheid P. EVRARD als voorzitter FFBN.
P. EVRARD bedankt de aanwezige bestuurders maar in het bijzonder bondsvoorzitter M. LOUWAGIE voor het excellent
vervullen van zijn belangrijke rol als nationale voorzitter.
M. LOUWAGIE wenst P. EVRARD te bedanken na bijna 30 jaar engagement en uitstekende diensten.
Op vraag van bondsvoorzitter LOUWAGIE zal Paul EVRARD voordragen worden als Erelid op de AV KBZB in 2017.
07. Allerlei
Nihil.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG 21 MAART 2017 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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