KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 03 SEPTEMBER 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, bestuurder FFBN
Verontschuldigd: Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB

01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 24/06/2009 worden goedgekeurd.
P. EVRARD vraagt een vervroegde aanpassing van de Belgische records aflossingen (enkel teams met
4 Belgische zwemmers). Dit zou ingaan op 01/07/2010. De Raad van Bestuur zal dit binnenkort
bepalen in overleg met de SPCEL ZW.
02. Financiën
02.1. Exploitatierekening KBZB per 30.06.09
W. GEORGES geeft toelichting bij deze voorlopige staat van inkomsten en uitgaven.
De opbrengsten van de Belgische Kampioenschappen zwemmen zullen veel lager zijn dan voorzien in
het budget (zie ook Pt. 02.3.).
Op niveau van de uitgaven voorziet W. GEORGES dat er op diverse posten een lichte besparing
genoteerd zal worden.
02.2. Evaluatie WP-budget per 01.09.09
De situatie op 01.09.09 geeft een idee van de definitieve uitgaven voor de regionale federaties met
betrekking tot de waterpoloactiviteiten.
De WP-stage in Kroatië vormde de grootste uitgave, maar bleef volledig binnen het budget. Zowel
sportief als financieel was dit een geslaagde activiteit, hoewel de delegatie een lange busreis heeft
gemaakt om ter plaatse te geraken.
Vanaf 01.09.09 zal het nationale waterpolobudget integraal ten laste komen van de KBZB.
De deelname van de beide nationale jeugdploegen in competitie zal bijgevolg volledig door de KBZB
betaald worden.
02.3. Evaluatie inkomsten BK Zwemmen Open + Zomer 2009
Ongeacht de organisatie van de BK zomer op 6 dagen is er globaal een aanzienlijke daling van de
opbrengsten voor het geheel van de beide kampioenschappen samen. De voornaamste reden
hiervoor was de nieuwe formule van het BK OPEN: deze kampioenschappen waren sportief zeer
hoogstaand maar resulteerden in een aanzienlijke daling van de opbrengsten (zowel individuele
inschrijvingen als boetes LT). P. EVRARD stelt zich vragen bij de opmaak van deze evaluatie.
Verdere evaluatie van de diverse Belgische Kampioenschappen zwemmen (programma, formule,
duur, enz…) zal gebeuren tijdens de volgende vergadering van de Sportcel ZW.
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02.4. Overzicht onkostennota’s atleten 2009
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de gerealiseerde onkostennota’s die zwemmers
ontvangen voor Belgische records en internationale prestaties.
B. RYCKEMAN komt in aanmerking voor een onkostenvergoeding op basis van zijn beide TOP 8plaatsen op het WK. De onkostennota’s van P. SYSTERMANS (zie ook Pt. 03.1.3.) worden voorlopig
niet vergoed. Een aantal atleten hebben geen recht op onkostenvergoeding omdat ze geen drie
dagen actief aanwezig waren op het BK OPEN.
03. Internationale Wedstrijden / Internationale Jury
03.1. WK Rome 2009
03.1.1. Bespreking verslag delegatieleider G. STRAETEMANS
Algemene ontgoocheling over de sportieve resultaten, aangezien de meeste zwemmers er niet in
geslaagd zijn hun besttijden en hun inschrijvingstijden te benaderen of te verbeteren.
Niettegenstaande de verzachtende mentale omstandigheid rondom de zwempakkendiscussie is en
blijft dit het objectief voor elke geselecteerde zwemmer.
03.1.2. Evaluatie FINA congres + info nieuwe FINA handbook 2009-2013
G. STRAETEMANS en P. EVRARD doen verslag van de FINA-congressen te Rome.
De nieuwe FINA-reglementen 2009-2013 zijn beschikbaar via www.fina.org.
03.1.3. Dossier swimsuits: convocatie P. SYSTERMANS (19u00)
Uitgenodigd en verontschuldigd: P. SYSTERMANS
Aanwezig namens de atleet: A. HENVEAUX (voorzitter LGN)
A. HENVEAUX geeft toelichting bij de omstandigheden te Rome waarin de zwemmer een inbreuk
heeft begaan ten opzichte van zijn engagement. De inbreuk gebeurde blijkbaar onder impuls van zijn
toekomstige Amerikaanse universiteit die bij de zwemmer aandrong om in JAKED te zwemmen.
In het kader van de overeenkomst KBZB-SPEEDO is elke zwemmer geselecteerd voor de nationale
ploeg echter verplicht om de nationale uitrusting van Speedo te dragen. Dit werd voor het WK zowel
schriftelijk als mondeling aan alle geselecteerden herhaald.
Het engagement KBZB-atleet van P. SYSTERMANS werd blijkbaar valselijk ondertekend door de
moeder, en niet door de atleet zelf.
De Raad van Bestuur beslist:
- om zwemmer P. SYSTERMANS een boete van € 1.250,00 op te leggen in overeenstemming
met artikel ASR 14 van de bondsreglementen wegens het schenden van het engagement. Dit
komt overeen met de boete die de KBZB aan Speedo verschuldigd is wegens inbreuk op de
betrokken contractuele clausule.
- om eventuele andere sancties (bijkomende boete, recuperatie van gemaakte kosten voor de
zwemmer met betrekking tot dit WK) te laten onderzoeken door juridisch adviseur C. LIPPENS.
03.2. EJK Praag 2009: bespreking verslag delegatieleider D. CALUS
Bijkomende toelichtingen worden gegeven door Dirk CALUS
- Commotie rondom badpakken
- Mindere sportieve resultaten
Y. HERMANS maakt melding van het vroegtijdige vertrek van L. GROSSEN de dag na afloop van het
EJK, terwijl dit aan iemand anders geweigerd werd. Er werd echter overeengekomen dat een aparte
terugkeer, los van de grote delegatie, enkel is toegelaten de dag na het einde van de competitie.
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Verder wordt D. CALUS door de technische directeurs bedankt voor zijn zeer gedienstig
delegatieleiderschap.
03.3. Algemene opmerkingen internationale ontmoetingen EJK/WK
In het algemeen uit voorzitter Michel Louwagie zijn ontevredenheid over deze beide internationale
kampioenschappen. Gezien de omvang van de beide selecties vallen de resultaten enorm tegen.
De badpakkendiscussie is een negatieve factor geweest, maar dit verantwoordt niet volledig het
geheel van de sportieve resultaten. De KBZB heeft in deze aangelegenheid haar verantwoordelijkheid
genomen en de zwemmers gehouden aan de overeenkomsten en de verbintenissen ongeacht de
omgevingsdruk tijdens het EJK/WK.
De KBZB overweegt om te anticiperen op de toekomstige FINA-reglementen (van kracht vanaf
01.01.2010) door al vanaf 01.11.2009 alle polyurethaanpakken te verbieden op Belgische
zwemcompetities.
Ook overweegt de KBZB om op het komende LEN-congres deze problematiek opnieuw aan te
kaarten. Momenteel is de deelname aan het EK Istanbul eveneens onder voorbehoud van verdere
bespreking. Immers, nog een internationale wedstrijd gedomineerd door de polyurethaanpakken lijkt
weinig interessant voor de Belgische delegatie.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC > project LONDON2012: de Raad van Bestuur neemt kennis van de lijst met goedgekeurde
sportinfrastructuur SWI / WP / SY met het oog op de eventuele organisatie van voorbereidende
stages in het kader van OS Londen 2012.
04.2. FINA: info over de verzekering van atleten tijdens FINA-competities
04.3. LEN: G. STRAETEMANS zal niet aanwezig zijn op het congres wegens professionele redenen.
04.4. VZF: de Raad van Bestuur neemt kennis van het nieuwe adres van het VZF-secretariaat (Burg.
Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke).
05. Allerlei
05.1. Evolutie dossier ILYASOV Ghleb (wp-speler ENL)
M. LOUWAGIE maakt melding van het feit dat juridisch adviseur C. LIPPENS wegens bijscholing geen
vergaderingen meer zal bijwonen. Hij blijft wel in de mate van het mogelijke beschikbaar voor het
opvolgen van een aantal belangrijke juridische dossiers.
W. GEORGES geeft een stand van zaken over de lopende procedures in de bovenstaande affaire:
- Beroepsprocedure kortgeding / Mons: zitting gepland op 07 oktober
- Procedure te gronde in eerste aanleg / Brussel: nog geen definitieve procedurekalender vastgelegd,
vermoedelijk zitting rond half oktober.
M. LOUWAGIE vraagt om na te gaan of de betrokken speler in aanmerking komt voor regularisatie po
basis van de nieuwe circulaires van de federale regering.
05.2. De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het voorlopige verslag van de Algemene
Vergadering KBZB (Gent – 20.04.2009)
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05.3. Gezien de annulatie van de vergadering op 01.09.09 zal de volgende vergadering van de
Sportcel Zwemmen doorgaan op 14.09.2009 (18u30 – Brussel).
De bijeenkomst met de Nationale Sportcommissie Open Water van 06 oktober wordt eveneens
geannuleerd en vervroegd naar donderdag 10.09.2009 (18u00 – Eurovolleycenter – voor aanvang
van de meeting met de WP-clubs).
05.4. Meeting WP-clubs DIV I+II (Vilvoorde 10.09.2009):
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de voorlopige aanwezigheidslijst en de
commentaren van de deelnemende clubs.
05.5. Zwembrevetten KBZB
De FFBN wenst de volledige verdeling van de Franstalige zwembrevetten in eigen beheer te
organiseren (in plaats van de huidige verdeling via de afgevaardigden van de diverse districten).
M. LOUWAGIE verzoekt de FFBN om een voorstel uit te werken aangaande de verdeling en de
werking. Eveneens zal de KBZB een studie uitwerken over de financiële modaliteiten.
05.6. De Raad van Bestuur bespreekt de functionering en de onkostenvergoeding van W. FRAIPONT.
M. LOUWAGIE zal binnenkort contact opnemen met W. FRAIPONT.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 29 OKTOBER 2009 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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