KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 18 OKTOBER 2018 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Daniël MOTTON – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Lieven DORNEZ – Koen DE CARNE, bestuurders VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, bestuurders FFBN.
Verontschuldigd:
Johnny VAN DER STRAETEN, voorzitter VZF.
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 06.09.2018 worden goedgekeurd.
02. Algemene Werking & Financiën
02.1. Nationale Loterij:
- Meeting met nationale sportfederaties dd. 11.10.2018 (evaluatie en bespreking samenwerking): D. MOTTON en W. GEORGES
geven commentaar en feedback over deze interessante bijeenkomst.
De inhoudelijke klemtoon lag op good governance, fairplay, sociale inclusie en de preventieve strijd tegen geweld tegen
kinderen in de sport. Er werden enkele aanpassingen toegelicht betreffende de modaliteiten voor de indiening van de
aanvraag, eventueel door middel van een meerjaren-dossier, alsook betreffende de controle van de financiële stukken ter
plaatse op de zetel van de sportfederatie.
- Stand van zaken subsidiedossiers KBZB 2017-2018-2019: W. GEORGES geeft toelichting bij de lopende dossiers.
De KBZB ontving onlangs de ministeriële toekenningsbrief voor de subsidieprojecten 2018.
De subsidieaanvraag voor het jaar 2019 dient reeds uiterlijk op 15 december 2018 ingediend te worden.
02.2. Marketing KBZB:
- Een nieuwe meeting tussen bondsvoorzitter MOTTON en B. COPS is nog te plannen. Dit kan eventueel gebeuren ter
gelegenheid van BK SWI 25M te Gent (10-11 november).
- Tv-rechten Belgische Kampioenschappen: W. GEORGES zal zich bij enkele experten informeren over deze materie teneinde
duidelijkheid te krijgen over de rechten en de mogelijkheden van de KBZB op dit vlak.
02.3. Organisatie en bestuur nationale Waterpolo KBZB:
- info en commentaren na overlegvergadering over nationale WP dd. 29.09.2018 te Vilvoorde.
D. MOTTON geeft toelichting over het algemeen verloop van deze bijeenkomst.
Diverse besproken punten komen aan bod onder Pt. 03.4. en Pt. 04.3.
- bekrachtiging samenstelling Nationale Sportcommissie Waterpolo.
D. LEEMANS zal binnenkort gecoöpteerd worden als 2e effectief FFBN-lid (via mail-vote door waterpoloclubs FFBN).
Namens de VZF wordt N. DEMUELENAERE voorgedragen en aangeduid als 2e effectief VZF-lid.
03. Internationale Wedstrijden & Nationale Ploegen SWI & WP
03.1. WK SWI 25M Hangzhou 11-16 DEC 2018:
- nationale selectie: W. GEORGES vraagt dat zwemmers die reeds een WK-minimum realiseerden zo spoedig als mogelijk hun
deelname of hun afmelding zouden bevestigen. Voorlopig nemen enkel F. LECLUYSE en E. VANLUCHENE deel aan dit WK.
Begeleiders: H. DROC (coach) & V. CALLEWAERT (kiné).
In functie van de visumaanvraag en de reservatie van hotel & vluchten dient elk lid van de nationale delegatie uiterlijk op 31
oktober online geregistreerd zijn in het FINA General Management Systeem.
1
OPGEMAAKT
VERSTUURD
OPMERKINGEN
GOEDKEURING
24/10/2018
25/10/2018
13/11/2018
13/11/2018
TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEB: www.belswim.be

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
03.2. FINA Swimming World Cups 2018.
De RVB neemt kennis van de resultaten van de VZF-zwemmers aan deze internationale FINA-wedstrijden.
03.3. WK SWI 50M Gwangju 2019:
Secretaris-Generaal W. GEORGES zal bij de FINA de nodige aanvragen indienen tot registratie van de weerhouden Belgische
WK-kwalificatiewedstrijden.
Aan de FINA werd bovendien gevraagd of alle erkende WK-kwalificatiewedstrijden in de periode 01.03.2019-03.07.2019
automatisch beschouwd worden als OS-kwalificatiewedstrijd.
03.4. Nationale waterpoloploegen KBZB:
De RVB heeft kennis genomen van de info-memo van W. GEORGES over de nationale WP-teams & internationale ontmoetingen
2018-2020.
Bondsvoorzitter MOTTON geeft een uitgebreide presentatie met zijn analyse van de nationale waterpolowerking.
Diverse voorstellen ter aanpassing en ter optimalisatie van de structuren en de werking worden besproken, waaronder het in
dienst nemen van een professionele nationale TD WP om continuïteit te verzekeren en om een uniforme sporttechnische lijn
uit te zetten over alle nationale ploegen heen. De input en de bijdrage vanuit de regionale federaties wordt eveneens
besproken.
De RVB bevestigt de intentie tot deelname aan EU Nations WP-tornooien 2019 voor MEN SENIOR & WOMEN SENIOR en de
intentie tot deelname aan het LEN EK-kwalificatietornooi 2020 voor U19 JUNIOR.
W. GEORGES zal een globaal budget becijferen voor de werking van deze nationale WP-ploegen (boekjaar 2019).
De RVB neemt kennis van de kandidaturen voor de positie van nationale coach T1/T2 voor de nationale WP-ploegen SEN Heren,
SEN Dames & U19 JUN. De RVB kan nog niet overgaan tot evaluatie en aanduiding aangezien de Nationale SCWP nog een
onderhoud voorziet met de kandidaten. Eind oktober zal niettemin een advies aan de RVB KBZB overgemaakt worden.
Bijgevolg komt dit punt op de dagorde van de RVB-zitting dd. 13.11.2018.
03.5. Overeenkomst KBZB-Atleet * editie 2019:
De RVB keurt de aanpassing van de gedragsregels (art. 7) goed.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. BK SWI 25M 10-11 NOV 2018 * Gent (LAGO Rozebroeken * MEGA).
P. TIMMERS zal aanwezig zijn in de VIP-zone tijdens de finales op zaterdagnamiddag (voor medaille-uitreiking / symbolisch
startschot, etc.), zoals eerder overeengekomen.
04.2. BK Open Water:
2018: de RVB neemt kennis van het overzicht van de recettes en het aantal ingeschreven deelnemers.
2019: de RVB neemt kennis van de kandidatuur van VWZ Willebroek voor de BK-organisatie in 2019 (WE 24-25 AUG) met het
voorstel om een 7,5 KM-afstand te voorzien voor alle leeftijdscategorieën. De RVB keurt dit goed.
04.3. BK Waterpolo seizoen 2018-2019.
De RVB bespreekt de problematiek aangaande de deelname van een WP-ploeg van BZK in afdeling U21 (zonder Seniores) en
Afdeling SH4. Bondsvoorzitter MOTTON geeft toelichting over zijn contacten met diverse betrokken waterpoloclubs.
De KBZB-communicatie dd. 08.10.2018 zal aan alle WP-clubs verstuurd worden en gepubliceerd worden op de KBZB-website.
De RVB bespreekt een uitzonderlijke en eenmalige financiële tegemoetkoming voor de betrokken clubs van Afdeling SH IV en
keurt dit goed. Een communicatie hierover zal opgemaakt worden in overleg met juridisch adviseur C. LIPPENS.
04.4. BK Zwemmen 2019:
- goedkeuring voorstellen SCZW tot wijziging van inschrijvingsmodaliteiten en limiettijden BK’s Zwemmen
De RVB betreurt de communicatie op de websites van VZF en FFBN waar de voorstellen reeds gepubliceerd werden, ook al was
hiervoor geen opdracht of toestemming gegeven door secretaris-generaal W. GEORGES en was hierover ook nog geen
inhoudelijke bespreking en goedkeuring door de RVB KBZB.
De RVB neemt kennis van de betrokken voorstellen vanuit de Nationale SCZW en van de opmerkingen geformuleerd door VZFvoorzitter J. VANDERSTRAETEN. De RVB maakt vervolgens een afweging van de sportieve opportuniteit en het financieel
aspect en bespreekt de voorstellen in detail.
W. GEORGES meldt dat het schrappen van LT-boetes een financieel verlies van € 17.500 betekent. Dit zou gecompenseerd
moeten worden om een begrotingsevenwicht te bereiken.
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Ook al kan de RVB KBZB zich terugvinden in de wenselijkheid en de opportuniteit van de voorgestelde wijziging, zijnde de BKlimiettijd verplicht op voorhand te hebben gezwommen om te kunnen inschrijven, heerst er niettemin nog onduidelijkheid over
bepaalde parameters en over de reële effecten van de voorgestelde wijzigingen.
Aangezien bondsvoorzitter D. MOTTON consensus of unanimiteit nastreeft omtrent de goedkeuring van de betrokken
voorstellen, wordt - na onthouding van sommige FFBN-bestuurders die nochtans voorstander waren van de wijzigingen uiteindelijk door de RVB beslist om voor het jaar 2019 alle voorgestelde wijzigingen uit te stellen en te onderwerpen aan een
bijkomende beoordeling. Bijgevolg zullen de BK’s 2019 volgens dezelfde programma’s en voorwaarden verlopen zoals de BK’s
2018.
- project aanbestedingsoproep: de RVB neemt kennis van dit ontwerp, opgemaakt door secretaris-generaal W. GEORGES.
Gelet op de dringendheid van deze oproep en gelet op het hierboven beschreven besluit van de RVB, zal W. GEORGES op
19.10.2018 de officiële aanbestedingsoproep lanceren en publiceren. Het BK-lastenboek editie 2019 wordt goedgekeurd.
Op vraag van FFBN-voorzitter B. PAREZ beslist de RVB om de minimumbedragen voor de organisatie van de Belgische
Kampioenschappen Masters te verlagen.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- OS Tokyo 2020:
De RVB bekrachtigt de definitieve tweetalige BOIC-selectiecriteria, inclusief de “bijzondere en de interne criteria zoals
voorgesteld door de KBZB. Het BOIC zal deze belangrijke info binnenkort publiceren.
- Uitnodiging BOIC Officials Forum dd. 16.11.2018 (begeleiding, omkadering en promotie van officials):
R. BUGGENHOUT (lid van BOIC Officials Comité) en L. VAN LAERE zullen deze bijeenkomst bijwonen.
05.2. FINA
- FINA Artistic Swimming Judges 2019.
De kandidatuur van E. VAN DER GUCHT zal ingediend worden bij de FINA.
C. DENAMUR komt niet meer in aanmerking gezien de FINA-leeftijdslimiet.
05.3. LEN
- LEN Calendar 2019: de KBZB moet de aanvragen van Belgische wedstrijden uiterlijk op 01.12.2018 bij de LEN registreren.
- LEN Congress * Budapest HUN 02.06.2018: de RVB heeft kennis genomen van de notulen van het jaarlijks LEN-congres.
05.4. VZF:
L. DORNEZ en K. DE CARNE geven toelichtingen zowel over de reorganisatie van de topsportwerking en –structuur in het
trainingscentrum te Antwerpen, de aanduiding van de nieuwe VZF-hoofdcoach als over de interne reorganisatie van het VZFpersoneel.
05.5. FFBN: nihil.
06. Allerlei
06.1. Nationale Commissies KBZB:
- De verslagen van de Sportcel SWI en de Sportcel SY dd. 06.09.2018 worden goedgekeurd.
- De RVB neemt kennis van het verslag van de nationale SCOW dd. 06.10.2018.
06.2. Diversen: nihil.
Na al deze punten sluit voorzitter Daniël MOTTON de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
DINSDAG 13 NOVEMBER 2018 – 18u45 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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