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

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Daniël MOTTON – voorzitter KBZB.
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB.
Johnny VAN DER STRAETEN, voorzitter VZF.
Bernard PAREZ, voorzitter FFBN. Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, bestuurders FFBN.
Verontschuldigd:
Lieven DORNEZ – Koen DE CARNE, bestuurders VZF.
01. Notulen.
De notulen van de vergadering gehouden op 13.11.2018 worden goedgekeurd.
02. Algemene Werking & Financiën.
02.1. Nationale Loterij:
Voorzitter D. MOTTON en Secretaris-Generaal W. GEORGES geven toelichting over hun belangrijk onderhoud dd. 29.11.2018
met F. DEMEYERE, diensthoofd Subsidies.
De Nationale Loterij dringt vooral aan op meer uitstraling en meer aandacht voor beleving tijdens KBZB-evenementen.
Op vraag van de Nationale Loterij dient de KBZB een aantal initiatieven te ontwikkelen rondom fairplay, vrijwilligers, officials,
organisatie jaarlijkse atletenhuldiging, spektakel en VIP-behandeling tijdens BK’s. Dit zal worden ingewerkt in de
lastenboeken van de betreffende kampioenschappen.
De subsidieaanvraag voor het jaar 2019 werd ondertussen ingediend en het advies van het Subsidiecomité volgt normaliter in
de loop van januari 2019.
Wegens nieuwe regelgeving mag de KBZB niet langer het EuroMillions-logo op de zwembrevetten vermelden, aangezien deze
direct bestemd zijn voor minderjarigen.
02.2. Marketing KBZB:
Bondsvoorzitter MOTTON geeft toelichting over de afgelopen meeting met B. COPS. Er werd hem gevraagd een voorstel uit te
werken op onderstaande projecten:
- Organisatie en omkadering van jaarlijkse KBZB-huldiging (atleet en ploeg van het jaar, walking dinner, etc.).
- Sponsoring, uniforme branding en imago en communicatie rondom nationale WP-ploegen KBZB.
- Optimalisering beleving BK SWI OPEN, met video, promo, etc.
- Advies over website-ontwikkeling (advertising, social media sharing, communicatie, etc.).
- Feedbackgesprekken met huidige KBZB-partners SPEEDO/JARTAZI/...
B. COPS zal een voorstel uitwerken tegen de zitting van de RVB KBZB in februari 2019.
02.3. Nota project website KBZB.
W. GEORGES geeft toelichting over een ruime projectnota die moet dienen als basis om een nieuwe KBZB-website te
ontwikkelen en op te bouwen. De RVB KBZB vindt dit een zeer belangrijk en noodzakelijk project.
Na discussie wordt afgesproken dat de KBZB nog intern en extern bij diverse stakeholders zal aftoetsen wat men precies wenst
en verwacht te zien via de website (zoals journalisten, atleten, externe experten, etc.).
In elk geval dient er meer aandacht besteed te worden aan sociale media, visuele, commerciële en inhoudelijke aspecten.
Een startbudget is beschikbaar via het FINA Olympic Support Programma.
02.4. Nationale beurzen atleten 2018.
De RVB neemt kennis van het overzicht met toegekende prestatiebeurzen aan de atleten tijdens het jaar 2018.
Het totaalbedrag van deze beurzen ligt ver onder het voorziene budget, omdat er minder dan verwacht hoogstaande sportieve
prestaties gerealiseerd werden tijdens het afgelopen jaar.
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03. Internationale Wedstrijden & Nationale Ploegen SWI & WP.
03.1. WK SWI 25M Hangzhou 11-16 DEC 2018:
- het administratief en financieel verslag van de nationale delegatieleider K. DE CARNE volgt later nog.
Voorzitter D. MOTTON en Secretaris-Generaal W. GEORGES waren in elk geval onder de indruk van het hotel, de logistieke
organisatie inclusief het lokaal transport en de infrastructuur.
- algemene (sportieve) evaluatie: de RVB neemt kennis van het resultatenoverzicht van F. LECLUYSE en E. VANLUCHENE.
De RVB feliciteert F. LECLUYSE voor haar uitstekende resultaten (3 finales en 1 bronzen medaille) en E. VANLUCHENE voor zijn
mooie zwemcarrière.
De RVB neemt eveneens kennis van de historiek en het palmares van Belgische zwemmers tijdens FINA World Short Course
Swimming Championships 1993-2018.
03.2. Nationale waterpoloploegen KBZB:
- evaluatie kandidaturen nationale coaches T1/T2 & team staf voor Nat. WP-teams SEN Heren, SEN Dames & U19 JUN
De RVB verwelkomt de volgende leden van de Nationale Sportcommissie Waterpolo: D. LEEMANS – W. VAN HECKE – N. DE
MUELENAERE & secretaris P. LEDENT. B. POLLAK is verontschuldigd wegens ziekte.
D. MOTTON geeft een inleiding over de bedoeling van de bijeenkomst, zowel wat betreft de voordracht van coaches als wat
betreft de algemene omkadering van de betrokken nationale ploegen.
D. LEEMANS geeft een voorstelling van de buitenlandse kandidaat-coaches (met internationale ervaring op topniveau), die bij
aanduiding de huidige KBZB-prestatievergoedingen (forfait per activiteit + verplaatsingskosten aan het federaal
kilometertarief) aanvaarden.
Op basis van een budgettaire vergelijking voor 5 trainingssessies zijn deze buitenlandse coaches zeker financieel haalbaar.
Echter zouden deze buitenlandse coaches nooit allen samen naar België komen, wat nefast zou kunnen zijn voor de
continuïteit van de sportieve begeleiding en opvolging van de spelers van de diverse nationale ploegen gedurende het lopende
waterpoloseizoen. De discussie over de opportuniteit om al dan niet buitenlandse coaches aan te stellen, wordt gevoerd.
Uiteindelijk wordt het volgende beslist:
- dezelfde Belgische T1’s voor SEN Heren & SEN Dames (= verderzetting van 2018).
- 1 buitenlandse coach als T1 voor U19, die eveneens fungeert als overkoepelende coördinator, gelet op zijn
internationale ervaring en zijn vermogen om de Belgische nationale ploegen iets bij te brengen op trainingsniveau en
op technisch en tactisch vlak.
- De teammanagers zijn voorlopig nog niet aangeduid.
2019
SENIOR MEN
SENIOR WOMEN
JUNIOR U19

T1
Dan BALANOV
Stefan DAMMAN

Kroatische coach nog te bepalen

T2
Wim VAN HECKE
Nancy DEMUELENAERE
Joeri GEVAERT

De RVB bespreekt opnieuw de aanstelling van een nationale waterpolo-coördinator.
Namens de FFBN meldt voorzitter B. PAREZ dat er nog steeds een aantal onduidelijkheden zijn over de functionering en de
financiering van deze TD WP, voornamelijk over de precieze inhoud van de volledige Job Description (voltijds, vast in dienst,
takenpakket en rol, bevoegdheid regionaal/nationaal van de functie, quid huidig personeel FFBN/VZF/KBZB, etc.).
03.3. Aanduidingen internationale wedstrijden 2019
De RVB neemt kennis van de overzichtstabel in functie van de aanduiding van de nationale delegatieleiders en de kandidaturen
van internationale officials tijdens het jaar 2019.
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 Schoonspringen 1M/3M 18 NOV 2018 * Gent (RGSC):
De RVB neemt kennis van de inschrijvingsstatistieken en de financiële opbrengsten.
04.3. Bevestiging voorlopige aanbestedingen na 1e oproep dd. 13.11.2018 en definitieve toewijzing.
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De RVB neemt kennis van de stand van zaken aangaande de betaling van de reglementaire voorschotten.
Aangezien aan alle voorwaarden is voldaan, bekrachtigt de RVB alle BK-aanbestedingen ontvangen bij de 1 e oproep.
04.4. 18u30 > Opening 2e en laatste aanbestedingsoproep organisatie finales Beker van België, BK Masters 2019 en BK
SY SEN-MAS / JUN / COMBO 2019.
SYNCHRO
 Belgische Kampioenschappen Synchro Seniores-Masters
> de aanbesteding van de club SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
 Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
> de aanbesteding van de club KVO wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
 Belgische Kampioenschappen Synchro COMBO
> de aanbesteding van de club SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
MASTERS
1. Belgische Kampioenschappen Masters
> de aanbesteding van de club BRABO wordt weerhouden voor het bedrag van € 120,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
BRABO engageert zich om het BK Masters te organiseren in 1 weekend (2 dagen), maar dient nog de exacte data (wellicht in
september 2019) vast te leggen.
BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (1/2 finales A * 23.03.2019 & finales A-B-Dames * 30.03.2019)
Is aanwezig: P. LEDENT (secretaris Nationale SCWP)
> de aanbesteding van zwemclub ENL WP wordt weerhouden voor een totaal prizemoney van € 3.300,00; de organisatie wordt
hen definitief toevertrouwd. Verdeling aangeboden prizemoney: Beker A: € 1.500 * Beker B: € 1.100 * Beker Dames: € 700.
> de aanbesteding van zwemclub AZSC voor een totaal prizemoney van € 2.001,00 wordt niet weerhouden.
Van zowel ENLWP als AZSC werden 2 tijdige aanbiedingen ontvangen, waarvan uiteindelijk enkel de hoogste aanbesteding van
elke club werd weerhouden.
De RVB beslist dat vanaf de volgende editie (in 2020) de organiserende club in elk geval hetzelfde bedrag aan prizemoney
dient te voorzien voor de winnaar B-cup als voor de winnaar Dames-cup.
Voorzitter D. MOTTON stelt de vraag waarom er bij de toekenning van dit KBZB-evenement geen aanbestedingsbedrag door
de club aan de KBZB dient betaald te worden, naar analogie met de andere disciplines. Dit zal ingebouwd worden in de
aanbestedingsdossiers van de volgende jaren.
04.5. Info oprichting en werkzaamheden Task Force Waterpolo.
Voorzitter D. MOTTON geeft toelichtingen over deze Task Force Waterpolo, de tijdelijke werkgroep waarvan hij de coördinatie
op zich heeft genomen. Dit is vooral een initiatief om zowel uit VZF-waterpoloclubs en FFBN-waterpoloclubs diverse
afgevaardigden samen te brengen, een SWOT-analyse op te maken en een open discussie over de organisatie van Belgische
Waterpolokampioenschappen te houden.
De volgende clubafgevaardigden werden door de bondsvoorzitter weerhouden: F. WEISE – M. SARRAZIJN – K. COLPAERT – W.
SYMOENS – P. VAN GINNIKEN – PH. DONCHE – E. BAIVIER – F. DROULEZ – SORIN – R. VILAIN.
Een volgende meeting is voorzien op 26 december waarop er bepaalde onderwerpen per cluster zullen besproken worden.
Voorzitter D. MOTTON wenst de werkzaamheden van deze tijdelijke werkgroep, inclusief hun eventuele concrete voorstellen
tot wijziging van het bondsreglement, in de loop van de maand maart af te ronden.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC: de nieuwe Directeur Elite Sports, O. SPAHL, werd aangeduid als Delegation & Team Leader voor de OS TOKYO 2020.
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05.2. FINA
- Info & feedback FINA Olympic Aquatic Support Programme 2019:
De KBZB heeft reeds een aanvraag met diverse projecten voor het jaar 2019 ingediend en verwacht hierover binnenkort de
schriftelijke goedkeuring. Enkel uitgaven/facturen met betrekking tot het boekjaar 2019 worden aanvaard door de FINA.
- FINA World Aquatic Convention, FINA World Aquatics Gala “Soirée des Étoiles” & Extraordinary Technical Water Polo
Congres * Hangzhou CHN (08-10 DEC):
Voorzitter D. MOTTON en Secretaris-Generaal W. GEORGES geven toelichtingen over het verloop en over bepaalde
onderwerpen. De diverse presentaties worden later verspreid en online beschikbaar gesteld.
Delegatieleider K. DE CARNE was aanwezig bij het FINA Awards Gala “Soirée des Étoiles”. De RVB neemt kennis van de laureaten
van de jaarlijkse huldiging “Best Athletes of the Year 2018”.
Tijdens het FINA WP congres werden 18 wijzigingen van de FINA WP Rules goedgekeurd. De KBZB zal van zodra mogelijk de
nieuwe aangepaste reglementen communiceren. De invoering op nationaal niveau zal begeleid en opgevolgd worden door de
betrokken WP-bondsorganen.
De FINA heeft een overeenkomst ondertekend met ITA (International Testing Agency), een externe onafhankelijke instantie
die vanaf nu alle “out-of-competition” dopingcontroles zal uitvoeren en behandelen.
- Belgische kwalificatiewedstrijden SWI voor WK Gwangju 2019 & OS Tokyo 2020.
De RVB neemt kennis van de bevestiging en de erkenning van de 5 weerhouden Belgische WK-kwalificatiewedstrijden voor het
jaar 2019.
De aangevraagde Belgische Olympische kwalificatiewedstrijden in 2019 ifv. OS Tokyo 2020 worden in principe binnenkort
bevestigd door de FINA.
- FINA Memoradum ivm. niet-erkende International Swimming League & Energy Swim Meet.
De RVB neemt kennis van correspondentie en communicatie naar aanleiding van de oprichting van een nieuwe internationale
zwembond ISL, die in de USA een rechtzaak tegen de monopoliepositie van de FINA is opgestart.
Na het verbod van de FINA aangaande een internationale zwemcompetitie georganiseerd door ISL, heeft de FINA zelf een
nieuw internationaal zwemevenement gecreëerd, zijnde de “FINA Champions Swim Series”, maar op dit moment zijn hiervan
nog geen data, competitieformat noch uitnodigingen beschikbaar.
- Kandidaten organisatie FINA World Championships 2025 & 2027.
De RVB neemt kennis van de 7 kandidaat-steden voor de volgende FINA WK’s.
- FINA Registered Testing Pool Q1 2019 > K. BUYS.
05.3. LEN
- LEN Calendar 2019:
De RVB heeft kennis genomen van het overzicht met aangevraagde en geregistreerde Belgische wedstrijden.
- LEN International Transfer Certificate Water Polo:
De LEN heeft een nieuwe versie van dit internationaal WP-transferdocument gecommuniceerd.
Nieuwe verplichting: bij elke internationale transfer dient nu een identiteitsbewijs
waterpolospeler/speelster toegevoegd te worden.

van

de

betrokken

- LEN Water Polo Referees List 2019:
De kandidaturen van A. D’HOSSCHE en K. DE BOECK werden opnieuw ingediend bij de LEN.
- LEN Artistic Swimming Judges List 2019:
De kandidaturen van de huidige Belgische synchro-juryleden zullen in principe verlengd worden.
Deadline kandidaturen = 21 DEC 2018.
- LEN Bureau Meeting Minutes * Amsterdam NED 13.10.2018.
De RVB heeft kennis genomen van dit verslag. Geen bijzondere opmerkingen.
05.4. VZF:
De RVB heeft kennis genomen van de VZF-communicatie ivm. Directie VZF & Topsport Zwemmen Vlaanderen.
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05.5. FFBN:
B. PAREZ geeft toelichting over de interne besprekingen met betrekking tot nationale waterpoloaangelegenheden en over de
organisatie van colloquia over de aanwezigheid van zwemredders tijdens zwemactiviteiten binnen de FFBN.
06. Allerlei
06.1. Jaarlijkse oproep voor indiening voorstellen van reglementswijzigingen voor de editie 2019 van het Bondsreglement.
De RVB neemt kennis van deze belangrijke jaarlijkse communicatie gericht aan alle betrokken nationale organen en
commissies, die binnenkort door W. GEORGES zal gelanceerd worden.
De voorziene deadline voor het indienen van voorstellen van reglementswijzigingen is 01 februari 2019, met uitzondering van
de Task Force Waterpolo, die haar werkzaamheden (met inbegrip van eventuele voorstellen tot wijziging van het
bondsreglement) pas zal afronden in maart 2019.
In het kader van de organisatie en de wekelijkse opvolging van het verloop van de nationale WP-competities beoogt de RVB
op termijn de uitbreiding van de Nationale Sportcommissie Waterpolo van 4 naar 6 effectieve leden, zijnde 2 bijkomende leden
die al dan niet via de regionale AV VZF & AV FFBN verkozen dienen te worden.
06.2. Project vergaderkalender KBZB 2019
De RVB neemt kennis van het project van vergaderkalender 2019, opgemaakt door secretaris-generaal W. GEORGES.
De KBZB-vergaderingen voor de periode januari-mei 2019 worden reeds definitief vastgelegd:
DATUM

DAG

COMITE

DISCIPLINE

UUR

PLAATS

JANUARI
16-01-19

WOENSDAG

RAAD VAN BESTUUR

KBZB + diner

18:00

BRUSSEL

FEBRUARI
21-02-19
21-02-19

DONDERDAG
DONDERDAG

SPORTCEL
RAAD VAN BESTUUR

WATERPOLO
KBZB

18:00
18:45

BRUSSEL
BRUSSEL

MAART
21-03-19
21-03-19

DONDERDAG
DONDERDAG

SPORTCEL
RAAD VAN BESTUUR

ZWEMMEN
KBZB

18:00
18:45

BRUSSEL
BRUSSEL

APRIL
24-04-19

WOENSDAG

RAAD VAN BESTUUR

KBZB

18:00

BRUSSEL

MEI
TBD
22-05-18
22-05-18

TBD
WOENSDAG
WOENSDAG

ALG. VERGADERING
SPORTCEL
RAAD VAN BESTUUR

KBZB
ZWEMMEN
KBZB

19:00
18:00
19:00

TBD
BRUSSEL
BRUSSEL

Na de 1e RVB-vergadering dd. 16 januari 2019 wordt zoals gewoonlijk aansluitend een nieuwjaarsdiner voor de RVB gehouden.
06.3. Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie- of bijeenkomst met leden/medewerkers van KBZB-organen en commissie.
Voorzitter D. MOTTON stelt aan de RVB voor om jaarlijks een bijeenkomst te organiseren voor alle KBZB-commissieleden,
teneinde o.a. de interne cohesie tussen de diverse bondscommissies te vergroten.
Een voorstel van datum, locatie en “guest list” zal opgemaakt worden voor bespreking.
06.4. Info & contacten Variopool / Project “2521” KNZB.
Dit initiatief is de moeite waard om bekend te maken en eventueel over te nemen in België, teneinde de huidige
zwembadinfrastructuur te verbeteren met de constructie van “low-budget” maar toch performante zwemaccommodaties die
geschikt zijn voor meerdere disciplines (SWI-WP-SYNCHRO, etc.).
06.5. Diversen: nihil.
Na al deze punten sluit voorzitter Daniël MOTTON de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
WOENSDAG 16 JANUARI 2019 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL (met aansluitend nieuwjaarsdiner)
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