KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 17 JANUARI 2018 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 20.12.2017 worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van de opmerkingen van B. PAREZ bespreekt de RVB zowel de modaliteiten aangaande de preselectie van de
kandidaturen voor het voorzitterschap, afhankelijk van het aantal ontvangen kandidaturen, als het algemene verloop van de
stemprocedure en de stemverdeling.
02. Algemene Werking & Financiën
02.1. AV KBZB 2018 (dienstjaar 2017):
datum: de Algemene Vergadering KBZB zal doorgaan op dinsdag 15 mei 2018 om 19u00 in de Ghelamco Arena te Gent.
lancering oproep tot kandidaturen voorzittersverkiezing:
De RVB bespreekt de laatste versie van de oproep tot kandidaten alsook de vacature-omschrijving (kwalificaties,
taakomschrijving en voorwaarden). Aanpassing vereiste tweetaligheid NL-FR naar drietaligheid NL-FR-EN.
De RVB keurt de definitieve oproep goed die door secretaris-generaal W. GEORGES zal verspreid worden via diverse kanalen
(websites federaties, email clubs, publicatie via BOIC, VSF, AISF en enkele kranten).
Deadline kandidaturen: daags voor de RVB-zitting dd. 08 maart 2018.
02.2. Voorlopige exploitatierekening dd. 31.12.2017 en voorlopig budgetproject 2018
De RVB neemt kennis van deze voorlopige financiële documenten en bespreekt enkele specifieke posten in detail.
02.3. Verkoopcijfers Propagandacommissie 2017 (brevetten en schildjes)
De RVB neemt kennis van deze cijfers. De algemene verkoop en omzet zijn gestegen.
Bedankt aan alle afgevaardigden en medewerkers voor dit zeer behoorlijk resultaat.
02.4. Diverse info KBZB-partners Nationale Loterij & Jartazi
- Nationale Loterij: heroriëntering van de subsidiesteun aan nationale sportfederaties > minder klemtoon op sportactiviteiten,
meer klemtoon op projecten fairplay, communicatie en/of opleiding. Bijgevolg wordt de KBZB voor deze subsidie minder
afhankelijk van activiteiten van nationale jeugdploegen WP en is er meer ruimte voor andere projecten en initiatieven.
- JARTAZI: overname door Nederlandse vennootschap, maar geen operationele wijzigingen of aanpassingen over contractuele
rechten en plichten.
02.5. Directiecomité WP:
onderhoud met directielid F. WEISE
Naar aanleiding van de bespreking tijdens de vorige RVB-zitting dd. 20.12.2017 is F. WEISE uitgenodigd en aanwezig om
bepaalde handelingen en activiteiten uitgevoerd in naam van het Directiecomité WP te verantwoorden en toe te lichten.
Directielid S. SCAILLET (ontslagnemend) is verontschuldigd voor de zitting.
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M. LOUWAGIE herinnert beknopt aan de ontstaansgeschiedenis van het Directiecomité WP en geeft uiting aan zijn
teleurstelling over de niet performante werking en de persoonlijke commentaren, zowel intern als in de media, door Fabrice
WEISE. Er is een vertrouwensbreuk ontstaan veroorzaakt door het DIRCOM WP.
De RVB betreurt de communicatiemethodes van het DIRCOM WP (via ongenuanceerde persberichten). Nochtans had het
DIRCOM WP de mogelijkheid om een eigen beleid uit te stippelen binnen het toegekend budget én om eigen bijkomende
financiële middelen binnen te halen. Bondsvoorzitter LOUWAGIE stelt vast dat dit echter niet heeft geleid tot significant
resultaat o.a. door gebrek aan een transparante communicatie.
F. WEISE krijgt vervolgens het woord en geeft zijn versie van de werking en de realisaties tot op heden. Hij geeft toelichting
over de betrokken meeting te Mechelen, waarop er volgens hem nooit expliciet sprake is geweest van een referendum.
Volgens hem is 85% van de Vlaamse waterpoloclubs voorstander en vragende partij voor meer autonomie.
Hij vindt dat er teveel geld blijft kleven aan structuren en hekelt de afwijzende houding van W. GEORGES.
Namens de regionale zwemfederaties VZF en FFBN geven de beide voorzitters J. VAN DER STRAETEN en B. PAREZ hun
respectievelijke feedback en commentaren over de huidige toestand binnen de nationale SCWP en het nationale
Directiecomité WP. Zij missen bij het Directiecomité WP een duidelijke visie en een actieplan.
Samenstelling, werking en budget WP DIRCOM
Na beraadslaging (waarbij ook W. GEORGES de zitting heeft verlaten) stelt de RVB de vertrouwensbreuk vast. Bijgevolg beslist
de RVB dat een verdere samenwerking niet meer opportuun is.
Met het oog op het verzekeren van de continuïteit beslist de RVB om:
- het mandaat van zowel F. WEISE als S. SCAILLET binnen het WP DIRCOM met onmiddellijke ingang stop te zetten;
- 2 nieuwe leden aan te duiden ter vervanging van F. WEISE en S. SCAILLET, namelijk M. SARRAZIJN (algemeen directeur
VZF) en P. MIDREZ (technisch directeur FFBN, onder voorbehoud van bevestiging), die onder toezicht van W. GEORGES de
dringende lopende zaken zullen waarnemen en behandelen;
- een gelijktijdige communicatie hierop te verspreiden vanuit KBZB, VZF en FFBN;
- de voorziene activiteiten van de 3 nationale waterpoloploegen te laten doorgaan, voor zover deze kosten binnen het
budget blijven en er geen extra kosten zullen zijn, ook al zal er daardoor geen of weinig resterend budget meer
beschikbaar zijn na afloop van de 3 betrokken internationale tornooien.
03. Internationale Wedstrijden & Nationale ploegen SWI
03.1. WK SWI 25M Hangzhou 2018
De RVB neemt kennis van de bevestiging van de FINA met betrekking tot de erkenning van het BK SWI 25M 2018 als WKkwalificatiewedstrijd.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. BK SWI OPEN (mei 2018)
•

De RVB bekrachtigt de definitieve toewijzing van deze organisatie aan MEGA op basis van de schriftelijke afgesproken
voorwaarden, waaronder een datumwijziging (10-12 mei ipv. 11-13 mei).
W. GEORGES zal dit opvolgen met L. SAMYN (MEGA) en spoedig communiceren aan alle zwemclubs en betrokken personen.

•

Na bespreking van de voorbereidende nota van secretaris-generaal W. GEORGES beslist de RVB om het individuele
inschrijvingsrecht voor Belgische Kampioenschappen Zwemmen als volgt aan te passen vanaf 01.01.2018, gelet ook op
het feit dat deze tarieven niet meer gewijzigd werden sedert 2003:
BK SWI CAT WE1/WE2: € 6,00 per individuele start (ipv. € 5);
BK OPEN 50M & BK OPEN 25M: € 9,00 per individuele start (ipv. € 8);
Geen wijziging voor startgeld aflossingsploegen.
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04.2. BK Schoonspringen 1M+3M 2018 (MEGA – Gent)
De RVB bekrachtigt de gevraagde datumwijziging van dit BK Schoonspringen: 18 november 2018 (ipv. 25 november).
04.3. Jaarlijkse bestelling medailles Belgische Kampioenschappen 2018 zonder BK Masters?
Tot op heden is er geen organisatie BK Masters 2018. Voor dit BK zijn er normaliter 800 medailles nodig (+/- 25% van totale
benodigde hoeveelheid), wat een invloed heeft op de jaarlijkse bestelling medailles (ongeveer 3.200 exemplaren).
De normale jaarlijkse bestelling 2018 bij de huidige leverancier wordt voorlopig nog niet ingediend. Er zal een bijkomende
offerte opgevraagd worden bij een andere leverancier.
05. KBZB Bondsreglement editie 2018
05.1. Stand van zaken indiening voorstellen tot reglementswijzigingen voor de editie 2018 van het Bondsreglement.
W. GEORGES geeft een beknopt overzicht van reeds ontvangen voorstellen (OW, SWI, WP & SY).
De synthese met alle voorstellen tot reglementswijzigingen zal pas na het voorbereidend werk van W. GEORGES en C. LIPPENS
ter bespreking en ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de RVB (volgende zitting dd. 21.02.2018), inclusief de reeds
besproken wijzigingen van financiële tarieven (minimum aanbesteding BK CAT WE1/WE2, aanpassing startgeld individuele
inschrijving BK Zwemmen, boetesysteem verplicht aantal officials BK Zwemmen, etc.).
06. Briefwisseling
06.1. BOIC:
• Dienstverlening aan de Nationale Sportbonden - Financiële steun 2018:
De RVB neemt kennis van deze jaarlijkse oproep van het BOIC. Zoals elk jaar zal secretaris-generaal W. GEORGES een
budgetvoorstel opmaken voor verplichte internationale bijscholingen van Belgische FINA Officials WP & SY en de aanvraag
indienen bij het BOIC.
06.2. FINA
W. GEORGES geeft toelichting over het nieuwe FINA Olympic Support Programma ten voordele van alle nationale federaties.
De komende 4 jaar zal via IOC/FINA in totaal 21.000.000 USD verdeeld worden. Elke nationale federatie dient hiervoor
uiteraard wel investeringen of projecten in te dienen. W. GEORGES zal dit opvolgen.
06.3. LEN
• info LEN Bureau Meeting Copenhagen december 2017:
De LEN overweegt om het EK JUN SWI uit te breiden van 5 naar 6 competitiedagen.
• info LEN European Masters Championships 2018:
De RVB neemt kennis van de aanzienlijke registratie- en inschrijvingsgelden per zwemsportdiscipline.
Alle geïnteresseerde clubs en zwemmers kunnen zich vanaf heden online registreren en inschrijven voor dit EK.
06.4. VZF:
• Algemene Vergadering VZF * zaterdag 24 maart 2018 * Gent.
J. VAN DER STRAETEN geeft toelichting over de geplande verkiezingen tijdens deze AV. Hij is zelf opnieuw herkiesbaar als
bestuurder/voorzitter.
Zoals eerder besproken hebben diverse waterpoloclubs van de VZF een interpellatie ingediend over de huidige gang van zaken
in de Belgische waterpolowereld. Om deze tussenkomst in goede banen te leiden zal de RVB VZF al op voorhand een
onderhoud hebben met de betrokken clubvoorzitters.
Bondsvoorzitter LOUWAGIE heeft hierover reeds telefonisch contact opgenomen met K. COLPAERT (GZV Gent).
06.5. FFBN:
• Algemene Vergadering FFBN * zaterdag 10 maart 2018 * Charleroi.
B. PAREZ geeft toelichting over de voorziene herverkiezing van bestuurders tijdens de AV FFBN. G. LEMAIRE stelt zich niet meer
herkiesbaar en een bijkomende ontslagnemende FFBN-bestuurder dient eveneens vervangen worden.
B. PAREZ geeft info over de huidige interne verhouding tussen RVB FFBN en het Sportbestuur WP naar aanleiding van de
nationale waterpolowerking binnen de KBZB.
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07. Allerlei
07.1. Info Nationale Commissies KBZB:
• Samenstelling en werking nationale SCWP na ontslag van oa. P. VAN GINNIKEN (VZF) en X. SWERTVAEGHER (FFBN).
Gelet op de huidige onvolledige samenstelling van de nationale SCWP is er nood aan een stabiele samenstelling met een gelijke
en evenwichtige vertegenwoordiging (2 vaste en actieve verkozen leden VZF en 2 vaste en actieve verkozen leden FFBN).
In afwachting van de beide Algemene Vergaderingen VZF/FFBN zal het DIRCOM WP samen met Pierre LEDENT alle lopende
zaken en dringende punten behandelen, inclusief de opmaak van voorstellen tot reglementswijzigingen voor de nieuwe editie
van het bondsreglement.
07.2. Diversen: nihil.

Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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