KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 17 OKTOBER 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 – Koen DE CARNE, bestuurders VZF.
Bernard PAREZ – Marc HUBERTY – Guy LEMAIRE, bestuurders FFBN.
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 12.09.2017 worden goedgekeurd.
02. Algemene Werking & Financiën
02.1. Voorlopige exploitatierekening per 30.09.2017
De RVB neemt kennis van de voorlopige financiële toestand en bespreekt enkele uitgaven- en inkomstenposten, waaronder:
- de onverwijlde uitvoering van de RVB-beslissing over de spelersbijdragen WP (seizoen 2017-2018) die nog in het
boekjaar 2017 gefactureerd moeten worden;
- de beurzen voor atleten die aanzienlijk lager zullen liggen dan de voorgaande jaren;
- de beperkte activiteiten van de nationale waterpoloploegen die nog in 2017 gepland zullen worden.
02.2. Info Nationale Loterij: verdelingsplan subsidies dienstjaar 2017
De RVB neemt kennis van dit koninklijk besluit dat de verdeling regelt van de jaarlijkse subsidies (€ 185 miljoen euro in
totaal).
W. GEORGES meldt dat de NL-subsidie voor het jaar 2016 eind volgende week zal gestort worden op de KBZB-rekening.
02.3. Directiecomité WP
• Definitieve toekenning jaarlijkse dotatie VZF
De RVB neemt kennis van het jaarlijks budget dat door de VZF wordt toegewezen aan de nationale waterpolowerking.
Bijgevolg bedraagt het jaarlijkse netto-werkingsbudget van het DIRCOM WP € 65.000.
• Info nationale WP-ploegen & oproep vacatures technische staf
W. GEORGES meldt dat het DIRCOM WP in 2018 de deelname voorziet aan de EU Nations WP in Tsjechië met 3 nationale
teams (SH, SD en JUNIOR Men).
Ondertussen heeft de Nationale SCWP een oproep gelanceerd voor de rekrutering van zowel 1 teammanager, 1 coach en 1
assistent-coach als van spelers/speelsters van de nationale ploegen.
• Toepassing bondsreglementen mbt. nationale waterpolocompetities KBZB
W. GEORGES wijst op inbreuken op het bondsreglement met betrekking tot de huidige bekercompetitie, zijnde deelname
door waterpolospelers zonder competitielicentie bij VZF of FFBN.
De RVB benadrukt met klem dat de geldende bondsreglementen zonder uitzondering moeten nageleefd en toegepast
worden zodat de SCWP bijgevolg dringend gelast wordt met de nodige controle en de passende sanctionering (forfait en
boete in geval van inbreuk). Licenties zijn immers te allen tijde een basisvoorwaarde tot deelname aan alle KBZBcompetities, ongeacht de discipline.
In het kader van wederzijds overleg vraagt M. LOUWAGIE om F. WEISE & S. SCAILLET uit te nodigen op de volgende RVBvergadering. Hun diverse opmerkingen, aandachtspunten en voorstellen zullen op voorhand aan de RVB-leden bezorgd
worden ter voorbereiding.
De volgende bijeenkomst van het DIRCOM WP gaat door op 26 oktober 2017, in aanwezigheid van de SCWP.
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03. Internationale Wedstrijden & Nationale ploegen SWI
03.1. WK JUN SWI Indianapolis 2017
De RVB heeft kennis genomen van het administratief en financieel verslag van de nationale delegatieleider R. BUGGENHOUT.
Geen specifieke opmerkingen.
03.2. EK SWI 25M Kopenhagen (13-17 DEC 2017)
De RVB bevestigt de aanduiding van Marc HUBERTY als nationale delegatieleider, gelet op het financieel akkoord van de
FFBN.
03.3. WK SWI 25M Hangzhou 2018
De RVB neemt kennis van de bevestiging van het BK SWI 25M 2017 als erkende FINA WK-kwalificatiewedstrijd.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. 18u00 > Opening aanbestedingen organisatie BK SWI-SY-DIV-MAS 2018 & Beker van België WP.
De volgende afgevaardigden zijn aanwezig: M. TOPPET (SCZW), A. MINON (HELIOS) & W-J. LANGASKENS (MEGA).
ZWEMMEN
1. Open Belgian Championships Swimming
> geen aanbestedingen ontvangen
De RVB bespreekt de problematiek met betrekking tot de organisatietoewijzing van dit belangrijk BK SWI OPEN en overloopt
de mogelijke zwembaden en clubs die eventueel in aanmerking kunnen komen om deze organisatie op te nemen.
2. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE1 (11-14j)
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS wordt weerhouden voor het bedrag van € 10.002,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
3. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE2 (15-16j/17-18j/19j+)
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS wordt weerhouden voor het bedrag van € 9.053,00; 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 € 2.001,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
SCHOONSPRINGEN
1. Belgische Kampioenschappen Schoonspringen 1m & 3m
> de aanbesteding van de club RGSC wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
De RVB bevestigt de datum voor dit BK: zondag 25 november 2018.
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
> geen aanbestedingen ontvangen
4. Belgische Kampioenschappen Synchro Seniores-Masters
> geen aanbestedingen ontvangen
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5. Belgische Kampioenschappen Synchro COMBO
> de aanbesteding van de club ENL SYNCHRO wordt weerhouden voor het bedrag van € 110,00; 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
> geen aanbestedingen ontvangen
BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (1/2 finales & finales)
De aanbesteding voor deze organisatie werd uitgesteld wegens een datumwijziging van de bekerfinales (gelet op de
deelname van de nationale ploegen aan het EU Nations internationaal WP-tornooi in Tsjechië).
De nieuwe datum moet nog definitief bepaald worden door de SCWP alvorens er een nieuwe oproep kan gelanceerd worden.
Voor de volgende organisaties zal de KBZB een tweede en laatste oproep lanceren:
• Open Belgian Championships Swimming
• Belgische Kampioenschappen Synchro * Seniores-Masters / Juniores / Cadetten
• Belgische Kampioenschappen Masters (Dag 1 – Dag 2 – Dag 3)
• Beker van België Waterpolo (1/2 finales & finales * 1e oproep)
De behandeling van deze tweede aanbestedingsoproep zal doorgaan tijdens de eerstvolgende vergadering van de RVB op
dinsdag 21 november 2017 om 18u15.
04.2. BK Open Water 2018: evaluatie diverse kandidaturen en toewijzing organisatie BK 5KM*7,5KM*10KM
De RVB heeft kennis genomen van de kandidaturen van de clubs VWZ, ZGEEL, RCCC, GOLD en SWEM voor één of meerdere
van de officiële BK-events OW.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC: nihil.
05.2. FINA
• Publicatie en verspreiding nieuw FINA-reglement 2017-2021: www.fina.org/content/fina-rules
De RVB bespreekt de opportuniteit van de eventuele aanpassing van het bondsreglement en de sportreglementen in functie
van deze nieuwe FINA Rules, zoals o.a. de naamswijziging van de discipline Synchro, nieuwe max. diepte WP-speelveld,
beperking aantal termijnen voor bestuurders, enz.
Wat betreft de noodzakelijke aanpassing van de sportreglementen zal elke betrokken nationale sportcommissie gevraagd
worden hierover advies te verlenen.
Wat betreft de eventuele aanpassingen van algemene reglementen en bepalingen zullen W. GEORGES en C. LIPPENS dit
samen bestuderen en een voorstel uitwerken in functie van de volgende jaarlijkse wijziging van het bondsreglement.
• Publicatie en verspreiding nieuwe WADA antidopingcode en lijst met verboden middelen en methodes 2018:
www.fina.org/content/prohibited-list
• FINA Artistic Swimming Judges List 2018: de kandidaturen van E. VAN DER GUCHT en C. DENAMUR zullen opnieuw
bevestigd worden bij de FINA. Deadline = 01 NOV 2017.
05.3. LEN
• Kalender LEN Events & Congres 2018:
De RVB neemt kennis van de LEN-events kalender voor het jaar 2018. Het LEN Congres zal opnieuw doorgaan in de maand
mei (locatie nog te bepalen). Deadline voor het aanvragen van een wedstrijd op de LEN-kalender 2018 = 01 DEC 2017.
• Briefwisseling LEN-voorzitter P. BARELLI over ondervertegenwoordiging LEN/EUR in FINA:
De RVB neemt kennis van deze nota, er is inderdaad weinig proportionele representativiteit van de Europese LEN-federaties.
• LEN Office: de RVB neemt kennis van de nieuwe CEO van de LEN (G. Minervini ITA ipv. P. Frischknecht POR).
• LEN Water Polo Referees List 2017: de Centrale Scheidsrechterscommissie moet nog advies geven over de
waterpoloscheidsrechters die worden voorgedragen aan de LEN. Vanaf 2018 mag BEL slechts 2 scheidsrechters
voordragen, wegens de erg beperkte deelname aan LEN WP-competities gedurende de voorbije jaren.
OPGEMAAKT
VERSTUURD
OPMERKINGEN
GOEDKEURING
23/10/2017
25/10/2017
21/11/2017
21/11/2017
TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEB: www.belswim.be

3

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
05.4. VZF:
W. GEORGES meldt dat hij donderdag een kennismakingsontmoeting heeft met M. SARRAZIJN, Algemeen Directeur VZF, om
de (samen- & wissel-)werking tussen KBZB-VZF te bespreken.
05.5. FFBN
M. HUBERTY vraagt om de homologatieprocedure voor een Belgisch Record gevestigd in het buitenland zo eenvoudig
mogelijk te houden als aan alle valideringsvereisten voldaan is. W. GEORGES zal alle zwemclubs ter zake informeren.
06. Allerlei
06.1. Info KBZB-commissies:
•

Samenstelling Centrale Scheidsrechterscommissie:
- De RVB evalueert de kandidaturen van A. D’HOSSCHE en S. DIEU en bekrachtigt hun aanduiding als nieuwe leden
binnen de Centrale Scheidsrechterscommissie (ter vervanging van J. ANDRIES en F. PETIAUX) waardoor deze
opnieuw voltallig is samengesteld.
- Voorzitter LOUWAGIE informeert naar het aantal en het niveau van de Belgische waterpoloscheidsrechters en hij
benadrukt het onafhankelijke en neutrale karakter van deze belangrijke categorie van officials, essentieel voor het
correcte verloop van de nationale waterpolocompetities.

•

Samenstelling Nationale Sportcommissie WP:
- W. GEORGES wijst op de huidige onverenigbaarheid tussen lid van de Nationale SCWP en actief WP-scheidsrechter
(cf. B. POLLAK).
- De VZF wordt verzocht om de twee effectieve leden te communiceren die zullen zetelen in de Nationale SCWP (na
het ontslag van zowel F. WEISE als M. SARRAZIJN).

06.2. Update vergaderkalender KBZB nov-dec 2017.
De RVB heeft de datum van de volgende vergaderingen definitief vastgelegd > dinsdag 21 november 2017:
17u30: SPCEL SWI.
18u15: RVB (inclusief onderhoud met DIRCOM WP).
De laatste RVB-vergadering van het jaar zal doorgaan op woensdag 20 december 2017.
06.3. Diversen.
De RVB heeft kennis genomen van de mededeling van P. BOTTRIAUX (CCM) die na 40 jaar een punt zet achter zijn activiteiten
binnen de Belgische synchro-discipline. De RVB bedankt hem voor zijn inzet.

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

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG 21 NOVEMBER 2017 – 18u15 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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