KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 28 JUNI 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 – Koen DE CARNE, bestuurders VZF.
Bernard PAREZ – Marc HUBERTY – Guy LEMAIRE, bestuurders FFBN.
Verontschuldigd:
Lieven DORNEZ, bestuurder VZF.
Voorzitter M. LOUWAGIE verwelkomt Marc HUBERTY als nieuwe bestuurder (ter vervanging van Sarah SCAILLET).
Hij stelt zich beknopt voor (professioneel curriculum vitae en activiteiten in het zwemmen).
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 16.05.2017 worden goedgekeurd.
01.2. De RVB neemt kennis van de voorlopige notulen van de Algemene Vergadering KBZB dd. 26.04.2017.
De notulen werden naar alle leden van de AV gestuurd met de vraag tot nazicht en goedkeuring binnen de 30 dagen.
Indien er geen opmerking of reactie is, dan betekent dit automatisch goedkeuring.
02. Algemene Werking & Financiën
02.1. Overlegvergadering RVB/SCWP/Directiecomité WP * Gent 09 juni 2017:
De RVB evalueert en bespreekt het samenvattend verslag van de overlegvergadering en benadrukt het statuut van het WP
directiecomité als onafhankelijk werkend orgaan met financiële betoelaging door middel van een werkingsbudget.
Na haar ontslag binnen de FFBN wordt S. SCAILLET door de FFBN voorgedragen als 3e lid van het Directiecomité.
De RVB bekrachtigt deze aanduiding.
De RVB bespreekt de financiële bijdrage door de regionale federaties FFBN & VZF aan het werkingsbudget van het DIRCOM
WP bovenop de federale KBZB-dotatie.
De VZF voorziet € 15.000 voor de nationale waterpolowerking.
De FFBN voorziet een gemaximaliseerde provisie van € 15.000 voor het seizoen 2017-2018 op basis van de presentatie van
een activiteitenplanning door het Directiecomité WP.
W. GEORGES zal zo snel mogelijk een startvergadering beleggen met F. WEISE en S. SCAILLET om de werking in gang te
zetten. Er zal nadien een jaarlijkse vergaderkalender voor het DIRCOM WP opgemaakt worden (frequentie 1x per maand).
Vanuit de nationale SCWP kunnen er sporttechnische raadgevers zonder stemrecht toegevoegd worden:
FFBN: X. SWERTVAEGHER.
VZF: nog te bepalen door de RVB VZF.
03. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. EK JUN SWI Netanya
De RVB heeft kennis genomen van de selectiebrief van de nationale delegatie en van de veelbelovende sportieve resultaten
op de 1e competitiedag. W. GEORGES geeft een korte toelichting over het forfait van Eva BONNET.
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03.2. WK SWI & OW Budapest:
De RVB heeft kennis genomen van de selectiebrief van de nationale delegatie.
• Op vraag van de FFBN wordt Ronald CLAES meegestuurd naar het WK. Hij zal evenwel verblijven in een ander hotel dan de
nationale ploeg. Er zijn in totaal 4 betalende accreditaties (6 team officials voor 3 zwemmers).
• De RVB heeft kennis genomen van de schriftelijke commentaren over de nieuwe passage in Artikel 3 van de
overeenkomst KBZB-Atleet dat handelt over de afmelding voor een aflossingsploeg en de intrekking van federale
beurzen in geval van ongerechtvaardigde afzegging.
De selectieverantwoordelijke die oordeelt over de gerechtvaardigdheid van de ingeroepen reden zal ook rekening
houden met de sportieve aspiraties van de atleet, na overleg met de beide technische directeurs.
Niettemin benadrukt de RVB dat er geen premies door de KBZB zullen toegekend worden indien de atleet weigert om de
overeenkomst te ondertekenen.
• De KBZB ontving een uitnodiging voor een receptie op de Belgische ambassade te Budapest op 20 juli 2017 (nationale
feestdag). W. GEORGES zal een antwoord met verontschuldiging sturen aan de Belgische ambassadeur.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Palmares BK SWI & WP 2017
De RVB neemt kennis van het jaarlijks palmares met Belgische Kampioenen Zwemmen & Waterpolo.
04.2. Wijziging zwembad BK Masters 18-19 NOV 2017
De RVB neemt kennis van het verzoek van de club HELIOS om het BK te organiseren in het Olympisch zwembad Hélios ipv.
Gosselies (sluiting zwembad).
De RVB gaat hiermee akkoord, mits kleine aanpassing van het wedstrijdprogramma (geen 100m wisselslag).
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
• Algemene Vergadering BOIC * vrijdag 02 juni 2017 (Belfius Congres Center Brussel):
De RVB neemt kennis van de resultaten van de verkiezing van de Raad van Bestuur met vele nieuwe gezichten.
Bondsvoorzitter LOUWAGIE werd herkozen als BOIC-bestuurder. Hij doet kort verslag van de 1e bijeenkomst van de
nieuwe Raad van Bestuur BOIC.
• De RVB neemt kennis van de aanwerving van de nieuwe High Performance Manager Departement Topsport, Tom
COECKELBERGHS.
05.2. FINA
• FINA Algemeen Congres * 22 juli 2017 / Budapest HUN:
- De KBZB ontving de kalender van alle congressen (technisch en algemeen). Wat betreft de drastische
wijzigingen van de FINA WP-reglementen spraken de nationale bonden van de LEN een negatief advies uit.
- De ad-hoc procedure mbt. de kandidaturen en het verloop van de verkiezingen die door de FINA werd verspreid,
is op verzoek van P. BARELLI ingetrokken.
- De RVB heeft kennis genomen van het uitgebreide manifest van kandidaat-voorzitter P. BARELLI.
W. GEORGES wordt verzocht dit te becommentariëren en feedback te geven. De RVB is alvast verheugd dat P.
BARELLI pleit voor meer sponsorlogo’s (met grotere afmetingen) op de zwem- en teamuitrustingen van de
nationale federaties. De KBZB zal ijveren voor meer directe financiële steun aan de nationale bonden, naar
analogie van het IOC tov. de Nationale Olympische Comités.
- Het beroep bij TAS Lausanne ingediend door P. BARELLI tegen 2 FINA vicepresidenten wegens
belangenconflicten en beïnvloeding, werd afgewezen.
• Update FINA Whereabouts / Registered Testing Pool Q3 2017: de RVB neemt kennis van de toevoeging van K. BUYS in
de FINA RTP en van de gemiste FINA-dopingcontrole van E. BONNET.
M. LOUWAGIE vraagt aan J. VANDERSTRAETEN om de persoonlijke situatie van Eva BONNET op te volgen teneinde een
nieuwe gemiste controle te vermijden.
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•

FINA/IOC: M. LOUWAGIE en W. GEORGES geven enkele toelichtingen over de nieuwe wedstrijdnummers op het Olympisch
programma (vanaf Tokyo 2020) en naar het streven van het IOC naar gender equality op gebied van deelnemende
atleten:
o nieuwe wedstrijdnummers: 800/1500m vrij voor heren & dames en 4x100m aflossing gemengd, maar geen
50m-afstanden school-rug-vlinder.
o Dames WP: van 8 naar 10 teams (heren = 12).
o Ook geen toevoeging van High Diving, 5/25km OW, Mixed Duet Synchro.

05.3. LEN
Nihil
05.4. VZF:
De RVB VZF zal op haar volgende zitting beslissen over het definitieve waterpolobudget en een sporttechnische raadgever
voor het WP Directiecomité voorstellen.
J. VAN DER STRAETEN geeft enkele verduidelijkingen over de aanwervingsprocedure van de nieuwe Algemeen Directeur VZF.
(M. SARRAZIJN werd aangeduid als enige kandidaat uit het zwem- en waterpolomilieu).
05.5. FFBN
B. PAREZ meldt het ontslag van S. SCAILLET uit alle FFBN-organen om toe te kunnen treden tot het WP DIRCOM.
06. Allerlei
06.1. Info KBZB-organen:
- de RVB neemt kennis van de nieuwe versie van het adresboek van de diverse bondsorganen.
- Propagandacommissie:
* de RVB verneemt het overlijden van Ria SERNEELS, jarenlang voorzitster van de Propagandacommissie maar ook een
synchro-icoon van de KBZB.
* W. GEORGES maakt melding van een algemene stijging in de verkoop van zwembrevetten, zowel binnen de FFBN als in
Oost/West-Vlaanderen.
06.2. Update vergaderkalender KBZB.
De RVB heeft de datum van de volgende vergadering definitief vastgelegd > dinsdag 12 september 2017 (17u30).
06.3. Diversen:
M. HUBERTY pleit voor een gedetailleerde registratie van het aantal wedstrijden waaraan competitiezwemmers in de loop
van het jaar deelnemen om op die manier een beter zicht te krijgen op de competitieparticipatie van alle FFBN- & VZF-leden.
Volgens W. GEORGES kan dit momenteel reeds via swimrankings geraadpleegd worden.

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

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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