KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 13 NOVEMBER 2018 TE BRUSSEL OM 18u45

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Daniël MOTTON – voorzitter KBZB.
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB.
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ, bestuurders VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER, bestuurders FFBN.
Verontschuldigd:
Koen DE CARNE, bestuurder VZF.
Frédéric ROBIN, bestuurder FFBN.
01. Notulen.
De notulen van de vergadering gehouden op 18.10.2018 worden goedgekeurd.
02. Algemene Werking & Financiën.
02.1. Nationale Loterij:
- Voorzitter D. MOTTON en Secretaris-Generaal W. GEORGES zullen eind november een onderhoud hebben met F. DEMEYERE,
diensthoofd Subsidies.
- Stand van zaken subsidiedossiers KBZB: de indiening van de subsidieaanvraag voor het jaar 2019 dient uiterlijk op 15
december 2018 te gebeuren.
02.2. Marketing KBZB:
Een nieuwe meeting tussen bondsvoorzitter MOTTON en B. COPS is nog te plannen om het voorstel van B. COPS in detail te
bespreken (o.a. eventuele inschakeling van 2 studenten Sportmanagement voor sponsorwerving).
02.3. Info VZW-wetgeving, verenigingswerk & vrijwilligers:
W. GEORGES geeft toelichting bij de huidige stand van zaken. Diverse bepalingen moeten nog definitief vastgelegd worden
door de overheid. In het huidig ontwerp wordt het jaarlijks plafond van de kostenvergoeding voor vrijwilligers bijna verdubbeld
tot € 2.500 per jaar (enkel voor sporttrainer, coach, jeugdcoördinator, scheidsrechter, jurylid, seingever, etc.).
02.4. BK WP seizoen 2018-2019:
De RVB neemt kennis van de opbrengsten en het overzicht van de jaarlijkse spelersbijdragen alsook van de boetes op de WPscheidsrechtersquota, die samen het overgrote deel vertegenwoordigen van de jaarlijkse WP-opbrengsten binnen de KBZB.
03. Internationale Wedstrijden & Nationale Ploegen SWI & WP.
03.1. WK SWI 25M Hangzhou 11-16 DEC 2018:
- nationale selectie: De RVB neemt kennis van de beperkte selectie, enkel F. LECLUYSE en E. VANLUCHENE zullen deelnemen.
Begeleiders: H. DROC (coach) & V. CALLEWAERT (kiné) & K. DE CARNE (delegatieleider).
De visumaanvragen werden ingediend waardoor de paspoorten van alle delegatieleden tijdig in orde zullen zijn.
De lay-out van de nationale SPEEDO-badmutsen werd ondertussen goedgekeurd door de FINA.
De FINA heeft het totale WK-prizemoney opgetrokken tot USD $ 2 miljoen (enkel TOP8-finale).
03.2. Belgische kwalificatiewedstrijden SWI voor WK Gwangju 2019 & OS Tokyo 2020.
Secretaris-Generaal W. GEORGES heeft bij de FINA de nodige aanvragen ingediend tot registratie van de 5 weerhouden
Belgische WK-kwalificatiewedstrijden voor het jaar 2019.
De 2 WK-kwalificatiewedstrijden in de periode 01.03.2019-03.07.2019 (VZF OPEN maart & Belg. OPEN mei) zullen eveneens
direct geregistreerd worden als Olympische kwalificatiewedstrijd voor Tokyo 2020.
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Op vraag van de SPCEL SWI dd. 13.11.2018 zullen ook nog de volgende wedstrijden in het jaar 2019 aangevraagd worden als
Olympische kwalificatiewedstrijd voor Tokyo 2020:
- Ethias Swimming Trophy (Charleroi * 27-28 APRIL 2019).
- Belg. Kamp. CAT WE2 (Charleroi * 26-28 JULY 2019).
03.3. FINA SWI Championships 2019:
De RVB neemt kennis van de oproep tot kandidaturen voor FINA SWI Officials voor WK Gwangju KOR & WK JUN Budapest HUN.
Elke kandidatuur is onder voorbehoud van financieel akkoord door de regionale federatie waartoe de betrokken official
behoort (zowel verblijf als verplaatsing zijn ten laste van VZF/FFBN). Deadline = 26 NOV 2018.
03.4. Nationale waterpoloploegen KBZB:
- evaluatie kandidaturen nationale coaches T1/T2 & team staf voor Nat. WP-teams SEN Heren, SEN Dames & U19 JUN
De RVB neemt kennis van het voorstel en het advies van de Nationale Sportcommissie Waterpolo dd. 10.11.2018.
Volgens voorzitter D. MOTTON zouden de buitenlandse kandidaat-coaches de huidige KBZB-prestatievergoedingen (forfait
per activiteit + verplaatsingskosten aan het federaal kilometertarief) aanvaarden, in het geval ze weerhouden zouden worden
als nationale coaches.
W. GEORGES merkt op dat het uiteindelijke benodigde budget sterk zal afhangen van het aantal voorziene en geplande
activiteiten (minstens 5 vaste weekends + diverse bijkomende trainings-en oefenmomenten).
Wegens diverse onduidelijkheden over de functionering en de financiering van alle nationale coaches T1/T2 en wegens
onenigheid over de opportuniteit om al dan niet buitenlandse coaches aan te stellen, zal de RVB op dit moment nog niet
overgaan tot formele aanduiding of aanstelling.
De leden van de Nationale SCWP zullen bijgevolg uitgenodigd worden op de volgende RVB dd. 18.12.2018 om de nodige
toelichtingen te verstrekken.
- follow-up nationale waterpolowerking
Naar aanleiding van de bespreking op de vorige vergadering dd. 18.10.2018 is er binnen de RVB KBZB consensus over de
noodzaak aan een Nationale Waterpolocoördinator, die toeziet op de volledige nationale waterpolowerking alsook op het
correct uitvoeren van alle taken en opdrachten door de nationale coaches.
J. VANDERSTRAETEN kondigt aan dat de VZF een budget van 50.000 euro heeft vrijgemaakt voor de professionele aanwerving
van een sporttechnisch WP-coördinator met bepaalde duur (1 jaar), naast het bestaande VZF-budget van 15.000 euro voor de
werking van de nationale ploegen. Hij vraagt zowel aan KBZB als aan FFBN om te bestuderen welke financiële bijdrage zij
hierbij zouden kunnen leveren binnen hun respectievelijke budgettaire mogelijkheden.
Ook al zou deze WP-coördinator op de VZF payroll staan, er zal niettemin directe aansturing zijn vanuit het KBZB-niveau
aangaande het volledige beleid van alle nationale waterpoloploegen.
De RVB is tevreden met deze positieve evolutie, die uiteraard nog verder geconcretiseerd moet worden.
04. Belgische Kampioenschappen.
04.1. BK SWI 25M 10-11 NOV 2018 * Gent (LAGO Rozebroeken * MEGA):
De RVB neemt kennis van de gunstige inschrijvingsstatistieken en de financiële opbrengsten.
04.2. BK Masters:
- 2018: De RVB evalueert de afgelopen BK-editie te Charleroi (27-28 oktober).
W. GEORGES geeft toelichtingen over de financiële balans. Gelet op de laattijdige communicatie over dit “BK” en de
concurrentie met een masters-wedstrijd in Nederland werd niettemin min of meer een break-even gerealiseerd op basis van
de eenmalige financiële regeling met de individuele inschrijvingsgelden via de organiserende club (€ 5,00 per start ten
voordele van de KBZB).
- 2019: Na de 1e oproep werd nog geen aanbesteding ontvangen.
Nochtans besliste de RVB reeds om het min. aanbestedingsbedrag te verlagen. Bijkomend beslist de RVB op vraag van FFBNvoorzitter B. PAREZ om ook het inschrijvingsgeld per individuele start en per aflossing voor het BK Masters te verlagen.
De nieuwe tarieven zijn geldig vanaf 01.01.2019: € 7,00 per individuele start / €15,00 per aflossing.
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04.3. 18u45 > Opening aanbestedingen organisatie BK SWI-SY-DIV-MAS 2019 & Beker van België WP.
De volgende afgevaardigden zijn aanwezig: de voltallige Nationale SCZW, P. LEDENT (secretaris Nationale SCWP), GZVN Genk

& HELIOS Charleroi.
ZWEMMEN
1. Open Belgian Championships Swimming
> de aanbesteding van zwemclub BRABO wordt weerhouden voor het bedrag van € 5.521,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE1 (11-14j)
> de aanbesteding van zwemclub GZVN wordt weerhouden voor het bedrag van € 10.101,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS voor het bedrag van € 8.501,00 wordt niet weerhouden.
3. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE2 (15-16j/17-18j/19j+)
> de aanbesteding van zwemclub HELIOS wordt weerhouden voor het bedrag van € 11.030,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
> de aanbesteding van zwemclub BRABO voor het bedrag van € 9.521,00 wordt niet weerhouden.
4. Belgische Kampioenschappen Zwemmen korte baan
> de aanbesteding van zwemclub MEGA wordt weerhouden voor het bedrag van € 2.005,76; 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 GZVN 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: donderdag 30 mei 2019.
SYNCHRO
1. Belgische Kampioenschappen Synchro Miniemen
> de aanbesteding van de club RSCM wordt weerhouden voor het bedrag van € 201,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Kampioenschappen Synchro Cadetten
> de aanbesteding van de club BRASS wordt weerhouden voor het bedrag van € 200,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
3. Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
> geen aanbestedingen ontvangen.
4. Belgische Kampioenschappen Synchro Seniores-Masters
> geen aanbestedingen ontvangen.
5. Belgische Kampioenschappen Synchro COMBO
> geen aanbestedingen ontvangen.
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)
> geen aanbestedingen ontvangen.
SCWP-secretaris P. LEDENT meldt nochtans de mogelijke kandidatuur van ENLWP LA LOUVIERE.
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Voor de volgende organisaties zal de KBZB een tweede en laatste oproep lanceren:
• Belgische Kampioenschappen Synchro * Seniores-Masters / Juniores / COMBO.
• 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 18 december 2018 om 18u30.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Uitnodiging afscheidsreceptie Eddy DE SMEDT (directeur Topsport) * 5 december 2018 (17u00) * BOIC:
Voorzitter MOTTON en Secretaris-Generaal GEORGES zijn reeds verontschuldigd.
05.2. FINA
- FINA Olympic Aquatic Support Programme 2019:
De KBZB ontving reeds de oproep voor de indiening van projecten voor het jaar 2019.
Nationale zwembonden kunnen max. 25.000 USD ontvangen uit dit Olympisch ondersteuningsfonds voor een brede waaier
aan projecten (materiaal, uitrustingen, administratie en onderhoud, technologische middelen, sporttechnische omkadering).
W. GEORGES zal opnieuw diverse gevarieerde projectvoorstellen opmaken en indienen naar analogie van het jaar 2018.
Deadline = 30 NOV 2018.
- FINA Water Polo Referees List 2019.
De kandidaturen van A. D’HOSSCHE en K. DE BOECK zullen opnieuw ingediend worden bij de FINA. Deadline = 19 NOV 2018.
- Kalender 2019 FINA Swimming World Cups.
De RVB neemt kennis van deze informatie. W. GEORGES meldt dat het agentschap Event Flanders heeft geïnformeerd naar de
haalbaarheid om zo’n Wereldbeker in België te organiseren. W. GEORGES bezorgde hen reeds de nodige financiële en
organisatorische feedback met betrekking tot de World Cup in Eindhoven. In principe is dit circuit reeds dicht tot en met 2021.
- FINA Statements & Press Releases.
De RVB neemt kennis van diverse FINA-communiqués, oa. over niet-erkende internationale zwemwedstrijd van alternatieve
International Swimming League (Turijn ITA 20-21 DEC) en over diplomatiek incident ter gelegenheid van internationale
waterpolowedstrijd in Barcelona tussen Spanje & Israël.
05.3. LEN
- LEN Calendar 2019: de KBZB heeft diverse aanvragen voor Belgische wedstrijden ontvangen.
Deze moeten uiterlijk op 01 DEC 2018 online bij de LEN geregistreerd worden.
- EK Waterpolo 2022: de LEN heeft de organisatie toegekend aan Split (CRO).
05.4. VZF: nihil.
05.5. FFBN: B. PAREZ meldt dat D. LEEMANS via stemming per mail unaniem door de FFBN WP-clubs werd verkozen als 2e
FFBN-afgevaardigde in de Nationale Sportcommissie WP.
06. Allerlei
06.1. Diversen:
W. GEORGES zal een project van vergaderkalender KBZB voor de periode januari-maart 2019 opmaken.
Zoals gewoonlijk, wordt na de 1e RVB-vergadering in januari aansluitend een nieuwjaarsdiner voor de RVB gehouden.
Na al deze punten sluit voorzitter Daniël MOTTON de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
DINSDAG 18 DECEMBER 2018 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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