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

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB,
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS – Gérard JANSSEN, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Yves HERMANS – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergaderingen gehouden op 29/10/2009 en 16/11/2009 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Voorstel WP-budget 2010-2011
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het budget- en programmavoorstel ingediend door P. VAN
PETEGHEM.
Voor de nationale jeugdploeg categorie 93-94 werd al beslist om niet deel te nemen aan Europese
kwalificatietornooien. Eventueel kan gezocht worden naar internationale oefenwedstrijden met tegenstanders
van een gelijkwaardig niveau. De Raad van Bestuur is niet te spreken over deze aanvraag van N. FULGEANU en
de SCWP om alsnog deel te nemen aan de eerstkomende EK-kwalificatie.
De werking met de categorie 91-92 moet verder gezet worden door deelname aan de nationale competitie en
eventueel het 6 Nations tornooi als voorbereiding op de EK-kwalificatie 2011.
Het globale budget voorzien voor 2010 mag in geen geval overschreden worden.
02.2. Stand van zaken geschil KBZB-PRIMO
De arbitrageaanvraag en de vordering zijn ingediend door de KBZB en men is in afwachting van de repliek van
PRIMO. De KBZB dient 50% van de arbitragekosten te betalen. De verdere arbitrageprocedure is vertrouwelijk
en bijgevolg zullen er voorlopig geen verdere details over het verloop bekend gemaakt worden.
Momenteel zal de KBZB verder alle publicitaire verplichtingen voor PRIMO nakomen, voor zover hier geen
(bijkomende) kosten aan verbonden zijn.
02.3. Voorstel wijziging onkostennota’s ifv prestaties atleten
De Raad van Bestuur bespreekt het voorstel opgesteld door secretaris-generaal W. GEORGES.
Bijkomende voorwaarde: alle records en prestaties moeten verplicht gerealiseerd worden in de nationale
zwemuitrusting, zo niet heeft de betrokken zwemmer geen recht op een onkostenvergoeding.
De bedragen voor de discipline Open Water zullen gelijkgeschakeld worden met de bedragen voor de discipline
Zwemmen wat betreft podiumplaatsen en top 10-plaatsen (EJK/EK/WK,enz…).
02.4. LEN TSC-meeting 19-20/02/2010
De uitnodiging zal verstuurd worden door de secretaris van de LEN TSC. De financiële regelingen zijn nog in
detail te bespreken met de LEN. G. STRAETEMANS overweegt om zijn LEN-mandaat niet te verlengen.
02.5. Propagandacommissie KBZB / FFBN (verdeling Franstalige brevetten en schildjes)
De Raad van Bestuur bespreekt het voorstel van de FFBN.
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Vanaf 01.01.2010 zal de FFBN instaan voor de verdeling en de verkoop van alle zwembrevetten en schildjes
binnen de Franstalige gemeenschap (provincies Luik, Namen, Luxemburg, Henegouwen, Waals Brabant + regio
Brussel).
De volgende financiële voorwaarden zullen gehanteerd worden:
- € 0,14 per brevet (voor een afname tot 100.000 ex.)
- € 0,12 per brevet (voor elke afname boven 100.000 ex.)
- € 0,20 per schildje (voor een afname tot 50.000 ex.)
- € 0,18 per schildje (voor elke afname boven 50.000 ex.)
Alle bestellingen van de FFBN bij de KBZB dienen onmiddellijk gefactureerd te worden.
De verkoopprijzen naar alle klanten blijven ongewijzigd:
- € 0,18 / brevet
- € 0,25 / schildje
03. Internationale Wedstrijden / Internationale Jury
03.1. EK 25m Istanbul 2009
De 4 zwemmers hebben de verbintenis met betrekking tot het verplicht dragen van de nationale uitrustingen
ondertekend. W. GEORGES zal namens de KBZB aanwezig zijn op dit EK.
03.2. Omkadering nationale ploegen WK / EK / EJK
Op vraag van G. STRAETEMANS heeft de Raad van Bestuur een aantal aanpassingen vastgelegd:
- Per internationale wedstrijd (EJK-EK-WK) en afhankelijk van het aantal zwemmers, wordt een delegatieleider
en een teammanager (van een andere taalrol dan de delegatieleider) aangesteld door de Raad van Bestuur.
W. GEORGES zal een voorstel tot taakverdeling opstellen.
- een beperking van de technische staf: maximum 2 coaches of TD’s per regionale federatie, afhankelijk van het
aantal geselecteerde zwemmers. Alle andere personen, die niet tot de officiële selectie behoren, dienen in een
ander hotel te verblijven en moeten tijdens de internationale competitie in de tribune plaatsnemen.
- de KBZB zal niet meer toelaten dat bijkomende personen of VIP’s van andere sportorganisaties opgenomen
worden in de nationale delegatie; deze personen kunnen op eigen middelen het evenement bijwonen, maar
dienen eveneens in een ander hotel dan de Belgische delegatie te verblijven.
Voorzitter M. LOUWAGIE maakt zich veel zorgen over het niveau van de sportieve prestaties die vanaf 2010
zullen gerealiseerd worden volgens de nieuwe FINA-rules. Veel zwemmers zullen het moeilijk hebben om hun
besttijden te benaderen met de aangepaste zwempakken. Vermoedelijk zullen de prestaties van een aantal
zwemmers ver onder de verwachtingen blijven waardoor bijgevolg de nationale selecties beperkter zullen zijn.
03.3. FINA-list swimwear 2010 + uitrustingen nationale ploegen zwemmen / open water
De FINA heeft nog geen swimwear list 2010 gepubliceerd.
De Raad van Bestuur beslist om de FINA-list 2010 integraal over te nemen en geen enkele uitzonderingen toe
te staan op de toegelaten zwemuitrustingen.
Aangaande “open water” moet eventueel een addendum voorzien worden bij het contract SPEEDO-KBZB,
waardoor “open water” atleten vrije keuze hebben over hun technische zwemuitrusting.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC: nihil
04.2. FINA
04.2.1. WP Referees List 2010: S. DIEU – C. GRANCEROF – R. RYCKAERT
04.2.2. Kandidaturen als FINA official SWI voor OS Jeugd Singapore 2010 en WK 25M Dubai 2010 moeten vóór
31 december 2009 bij de FINA ingediend worden.
04.3. LEN: nihil
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04.4. VZF: infosessie whereabouts topsporters 27.11.09
W. GEORGES geeft enkele commentaren bij deze bijeenkomst.
M. LOUWAGIE vraagt naar de stand van zaken betreffende de whereabouts binnen de Communauté Française.
04.5. FFBN: briefwisseling Conseil de Discipline “antidopage”
05. Allerlei
05.1. Evolutie dossier ILYASOV Ghleb (wp-speler ENL)
De beide procedures zijn nog steeds lopende en vermoedelijk zal er pas eind 2010 een definitieve uitspraak
gedaan worden. Er dient verder onderzocht te worden of een eventuele minnelijke schikking tussen de
betrokken advocaten alsnog tot de mogelijkheden behoort.
05.2. Voorstel kalender vergaderingen jan-juni 2010
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van dit kalendervoorstel. Dit zal later besproken worden.
De eerstvolgende vergadering van de Raad zal doorgaan op woensdag 13 januari 2010 (opening
aanbestedingen BK 2010).
05.3. Varia
05.3.1. Wegens een ernstig medisch incident tijdens het BK Masters dienen alle organiserende clubs en alle
zwembadverantwoordelijken via de lastenboeken verplicht worden om voldoende maatregelen te nemen met
betrekking tot het verlenen van dringende medische assistentie ter plaatse.
05.3.2. W. GEORGES meldt dat de website van de KBZB werd vernieuwd: www.belswim.be
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 14 JANUARI 2010 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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