KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 02 APRIL 2009 TE BRUSSEL OM 18u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur
Willy FRAIPONT
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd: Gérard JANSSEN – Yves HERMANS

01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 05/03/2009 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Organisatie BK SY SEN > SCB Bree kan niet organiseren in Bree wegens problemen met zwembad.
De Raad van Bestuur beslist om de organisatie van het BK Synchro Seniores voor het minimumbedrag van €
50,00 toe te vertrouwen aan WIOS Liedekerke. Het BK zal bijgevolg doorgaan op zondag 03 mei 2009 te
Molenbeek.
02.2. Definitieve goedkeuring budget WP 2009
- W. GEORGES stelt de aangepaste WP-budgetten voor op basis van de bespreking in de Sportcel WP van
31.03.2009.
De Raad van Bestuur heeft het volgende budget 2009 goedgekeurd:
- deelname nationaal team juniores in afdeling I (vanaf september 2009), 8 trainingen op zondag
gedurende de periode september-december en stage in Kroatië (juli 2009)
- deelname nationaal team jeugd (93-94) in afdeling JUN (vanaf september 2009)
- overeenkomst Varitech: een bijkomend artikel betreffende het leveren van poloshirts aan alle WPscheidsrechters zal opgenomen worden in de nieuwe overeenkomst Varitech-KBZB 2009-2012.
02.3. Onkostennota’s BR aflossingen clubs met buitenlandse atleten
Er worden enkel onkostennota’s voorzien voor aflossingen indien alle zwemmers in het bezit zijn van de
Belgische nationaliteit.
Vanaf 01.07.2010 zal de benaming en de indeling van “beste tijden voor aflossingploegen” aangepast worden:
- Belgische records aflossingen: enkel teams met 4 Belgische zwemmers (nationale ploegen of clubs)
- Beste nationale prestatie: clubteams met een of meerdere buitenlandse zwemmers
03. Internationale Wedstrijden / Internationale Jury
03.1. WK Rome 2009
- aanduiding delegatieleider: G. STRAETEMANS (wegens professionele verplichtingen afgemeld als LEN
Delegate voor EYOF). Hij zal vermoedelijk vroeger vertrekken naar Rome in functie van de FINA-congressen en
de 10KM-Open Water competitie van B. RYCKEMAN.
Voor Paul EVRARD zal eveneens een accreditatie aangevraagd worden, maar hij fungeert niet als
delegatieleider.
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- uitrustingen SPEEDO: er was een ontmoeting tussen S. OBRENO – P. MIDREZ – B. MOUSTIE om het pakket van
de uitrustingen te bespreken en vast te leggen. De ontwerpen worden volgende maand ter goedkeuring
voorgelegd. De keuze van de uitrusting door de technische directeurs moet nauwgezet opgevolgd worden, in
de toekomst dient dit besproken te worden door de aangeduide teammanager en de afgevaardigde van
SPEEDO. Het probleem met de zwempakmaat van S. HELDERWEIRT (EJK-selectie) werd eveneens opgelost
tijdens de meeting met B. MOUSTIE
- organisatie persconferentie WK
- de locatie en de datum zullen tijdens het BK OPEN in mei vastgelegd worden in overleg met de TD’s
(afhankelijk van de stage van de betrokken atleten).
- Voorzitter Michel LOUWAGIE zal een eventuele partner trachten te vinden voor het bekostigen van
de organisatie van deze persconferentie.
- Er zal door de KBZB een persmap samengesteld worden
- Naast de sportpers worden de zwemmers met coach, ouders en clubvoorzitter uitgenodigd. Totaal
aantal: +/- 100 personen
- De overhandiging van de SPEEDO-uitrustingen aan alle geselecteerden gebeurt tijdens deze
persconferentie.
03.2. EJK Praag 2009 (vertrek maandag 6 juli – terug maandag 13 juli)
- aanduiding delegatieleider: Dirk CALUS. Totale delegatie: vermoedelijk +/- 20 personen
De KBZB ontving vandaag het eerste informatiebulletin van het organisatiecomité betreffende de
hotelaccommodatie en de inschrijvingsmodaliteiten.
P. EVRARD vraagt om alle informatie over het EK Open Water Junior 2009 door te sturen naar de FFBN.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
- Algemene Vergadering op 05.06.09:
> de kandidatuur van voorzitter Michel LOUWAGIE (NL-taalrol) werd aangetekend verstuurd.
> aanduiding 3 afgevaardigden KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES – P.EVRARD
- Multidisciplinaire stage Vittel november 2009: enkel de VZF zal deelnemen (+/- 10 à 14 zwemmers).
- EYOF Tampere (19-25/07/2009): de regionale federaties worden verzocht een lijst met mogelijke deelnemers
en begeleiders (inclusief individuele infofiches) aan het BOIC te bezorgen. Het BOIC organiseert ter plaatse een
voorafgaande stage van 14-18 juli. De KBZB ontving eveneens de Technical Manual met betrekking tot deze
competitie. Een infovergadering zal doorgaan op het BOIC op woensdag 29 april.
- Stage Belgian Olympic Team Lanzarote ifv London 2012: de KBZB wordt verzocht de lijst met mogelijke
kandidaten te beoordelen en eventueel aan te passen. Er zal echter geen deelname van zwemmers zijn
aangezien de stage samenvalt met de BK Zwemmen korte baan 25m.
- De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de open brief van het BOIC aan de voorzitters van alle
politieke partijen. Deze brief werd meeondertekend door voorzitter Michel LOUWAGIE.
- Stopzetting van Olympic Health Foundation wegens andere prioriteiten. Er komt een grootschalig evenement
rond de Wintersportbonden op 20 september 2009 (eveneens autoloze zondag én LEN-congres). Bijkomende
details worden later verstrekt door het BOIC.
04.2. FINA
- Dossier FINA Congres en Technische congressen WM Rome 2009
> afgevaardigde KBZB op FINA Congres (24 juli): G. STRAETEMANS
> afgevaardigde KBZB op Technische congres SWI (23 juli): G. STRAETEMANS
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W. GEORGES stelt voor dat na afloop van het WK Rome alle Nationale Sportcommissies het nieuwe FINAreglement 2009-2013 grondig onderzoeken teneinde te preciseren waar er eventueel een versoepeling of
uitzondering op Belgisch niveau gemaakt dient worden.
- Dubai swimwear charter: toelichting bij internationale kalender en nieuwe richtlijnen over swimwear
- TUE-aanvraag: de FINA heeft een aangepaste strengere procedure ingevoerd.
De aanvraag van S. VANDEN BRANDE – A. DE MARE werd voorlopig geweigerd.
- FINA-IOC > info ontwikkelingsprogramma Olympische solidariteit 2009-2012. Aanvragen kunnen enkel
ingediend worden via het BOIC.
04.3. LEN
- De KBZB ontving nog geen officiële uitnodiging voor het buitengewone LEN-congres van 13.06.09 te Hamburg.
- Nieuwe website LEN: www.len.eu
05. Allerlei
05.1. Algemene Vergadering regionale federaties:
VZF: geen specifieke commentaren.
FFBN: de leden van de Raad van Bestuur werden herkozen en het aantal leden werd uitgebreid naar 9.
Het totaal aantal leden van de regionale federatie is aanzienlijk toegenomen.
05.2. Algemene Vergadering KBZB – 20.04.09
De dagorde en de bijlagen werden verstuurd naar de 15 leden van de vzw KBZB.
Opmerkingen en interpellaties moeten ingediend worden vóór 05.04.2009.
05.3. Geschil KBZB – Ghleb Ilyasov (WP-speler ENL)
M. LOUWAGIE geeft toelichting over de stand van zaken in deze affaire die actueel beïnvloed wordt door
politieke elementen (immigratieproblematiek binnen de federale regering).
De verdere opvolging van het kortgeding in beroep en de procedure ten gronde zullen bestudeerd worden
door juridisch adviseur C. LIPPENS. Hij zal eveneens onderzoeken op welke manier de gerechts- en
advocaatskosten eventueel gerecupereerd kunnen worden. De KBZB zal hiervoor niet langer een beroep doen
op meester Paul Urbain teneinde de aanzienlijke honoraria te vermijden.
Voorzitter Michel LOUWAGIE is zeer verbolgen over deze zaak waarin vooral het ADEPS van de Franstalige
Gemeenschap en de FFBN een grote verantwoordelijkheid dragen en deze niet mogen ontlopen.
De KBZB draait immers onterecht op voor de kosten van deze procedures terwijl de tegenpartij kan rekenen op
een juridische pro-deo bijstand, ook al verblijven de betrokkenen momenteel nog illegaal in het land.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever,
Wouter Georges, Secretaris-Generaal

ALGEMENE VERGADERING KBZB:
MAANDAG 20 APRIL 2009 – 19u00 – GENTBRUGGE
VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 14 MEI 2009 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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