KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 05 MAART 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 – Yves HERMANS – bestuurders FFBN
Verontschuldigd: Gérard JANSSEN – Christiane DE SCHEPPER

01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 12/02/2009 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Belgische Kampioenschappen 2009
- BK zwemmen zomer > CNBA: betaling voorschot van aanbesteding, nog geen ondertekening engagement.
Na telefonisch contact met CNBA wordt bevestigd dat het ondertekend engagement spoedig volgt.
De betaling van de jurykosten en de medailles verlopen via de KBZB en worden achteraf afgerekend met CNBA.
De nodige regelingen met betrekking tot de praktische organisatie zullen vastgelegd worden door W.
GEORGES, de Nationale Sportcommissie Zwemmen en de organiserende club CNBA.
- BK zwemmen 25m > MEGA: ondertekening van engagement en betaling van voorschot. De organisatie wordt
hen definitief toevertrouwd.
M. LOUWAGIE heeft op vraag van MEGA een ontmoeting gehad met de provinciale afgevaardigde van Sport
teneinde voor MEGA een gunstige huurprijs te bekomen voor het zwembad van Wachtebeke.
- BK masters dag 3 > kandidatuur van OSC voor bedrag van € 50,00. De organisatie wordt hen door de Raad van
Bestuur toevertrouwd.
- BK synchro SEN > annulatie van de kandidatuur van SCB Bree wegens problemen met de beschikbaarheid van
het zwembad. De organisatie zou overgenomen worden door WIOS, maar dit dient nog bevestigd te worden.
02.2. Overeenkomst Varitech-KBZB
Na bespreking met Guido CLAES, zaakvoerder, werd een nieuwe overeenkomst bereikt voor de komende 4 jaar
(tot 31.12.2012).
Clubs uit nationale afdeling I en II (1e elftal en reserves) zijn verplicht om te spelen met één van de 4 officiële
WP-ballen, geselecteerd door Varitech. Dit wordt vermeld in de handleiding Waterpolo en gecommuniceerd
naar de betrokken clubs.
Volgend seizoen zal in samenwerking met Varitech en KBZB elke waterpoloscheidsrechter eveneens 2 uniforme
polo’s krijgen.
In de rand van deze onderhandeling wordt besloten om een vademecum op te stellen over de gewenste
afmetingen en de voorwaarden voor de constructie van een competitiewaardig zwembad (zwemmen en
waterpolo). Als nationale federatie dient de KBZB hiervoor het initiatief te nemen om in samenwerking met de
regionale federaties een gedetailleerde leidraad op te stellen als officieel document naar instanties die
verantwoordelijk zijn voor de bouw van nieuwe zwembaden.
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02.3. Evaluatie budget WP 2008+2009
2008: geen specifieke opmerkingen.
2009: coach P. VAN PETEGHEM laat weten dat de stage te Zeist en het internationaal tornooi te Polen niet
doorgaan.
In de plaats vraagt hij om te mogen deelnemen aan een stage van 8-15 juli in Kroatië samen met een Kroatisch
en een Nederlands team. Voorlopig wordt deze stage opgenomen in het programma maar de definitieve
bespreking en goedkeuring zal pas volgen tijdens de volgende vergadering van de Sportcel WP op 31 maart.
02.4. Bespreking en goedkeuring exploitatierekening 2008 en voorlopig jaarbudget 2009
Exploitatierekening 2008:
- W. GEORGES meldt dat enkel nog de jurykosten van het BK SY JUN 2008 dienen verwerkt te worden.
- de steun aan de regionale federaties zal aangepast worden.
- het uiteindelijke exploitatieresultaat vertoont een evenwicht (break-even).
Budget 2009:
- na bespreking wordt deze begroting aangepast en aanvaard. De Raad van Bestuur verwacht een positief
resultaat.
- dit budget wordt bijgevolg ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
03. Internationale Wedstrijden / Internationale Jury
03.1. Bespreking internationale kalender EK/WK en internationale richtlijnen en reglementen FINA/LEN
G. STRAETEMANS geeft toelichting bij een aantal toekomstige wijzigingen:
- badpakken + publiciteitsbibs: er komen strenge richtlijnen over de badpakken en de publiciteit (controle label
badpak, men mag slechts 1 badpak dragen, dubbele oproepkamer, boete of uitsluiting bij vroegtijdige
verwijdering van de “bib”, enz…).
In het contract of het engagement van de atleet die door de KBZB geselecteerd wordt voor EK/WK dient
vermeld te worden dat eventuele opgelopen boetes ten laste zijn van de atleet die de internationale richtlijnen
en regels niet respecteert.
- kalender EK/WK:
50m: elk jaar wordt in juli afwisselend WK of EK georganiseerd. In Olympisch jaar zal EK doorgaan in mei.
Bijgevolg dient BK OPEN verplaatst te worden.
25m: WK in december in de pare jaren – EK vervroegt naar november in 2010 en 2012. Bijgevolg zal BK 25M
eveneens vervroegd moeten worden. Vanaf 2013 enkel EK 25m in onpare jaren.
- zwembad: vanaf WK Rome zal elk EK of WK georganiseerd worden in zwembad met 10 banen, bijgevolg zijn er
dan 20 ½ finalisten en 10 finalisten.
Deze nieuwe richtlijnen en regels dienen gecommuniceerd te worden naar de Belgische clubs en zwemmers na
het FINA-congres (WK Rome – juli 2009).
- programma OS: vanaf London 2012 zullen alle 50m-wedstrijden gezwommen worden.
03.2. Organisatie persconferentie WK Rome
De Raad van Bestuur zal pas later een beslissing nemen over de opportuniteit van een persconferentie (datum,
locatie, concept, return voor sponsors KBZB).
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
- Oproep kandidaturen voor verkiezing Raad van Bestuur op 05.06.09
Voorzitter M. LOUWAGIE deelt mee dat het BOIC hem gevraagd heeft om zich kandidaat te stellen.
G. STRAETEMANS zal bijgevolg zijn kandidatuur intrekken. Er wordt bij het BOIC nagegaan op welke taalrol de
kandidatuur van voorzitter M. LOUWAGIE het best wordt ingediend.
- BOIC: vergadering over sport & politiek met belangrijke sportactoren op 04.03.09.
M. LOUWAGIE was uitgenodigd en geeft een nabeschouwing van deze bijeenkomst (samenwerking tussen
verschillende bevoegde niveaus, pers, infrastructuur, statuut sporter, etc.).

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68
EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be
KBZB – REEBOKSTRAAT 28 – 1000 BRUSSEL
03/04/2009

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
04.2. FINA
- Nieuwe richtlijnen betreffende zwempakken naar aanleiding van de meeting met de zwempakfabrikanten.
04.3. Diverse briefwisseling
- dossier Algemene Vergadering FFBN 07.03.09
05. Allerlei
05.1. Bespreking en goedkeuring boetetabel KBZB (editie 2009)
- De aangepaste bedragen van de tabel worden goedgekeurd.
05.2. Algemene Vergadering KBZB
o Statuten: na de aanpassing van kleine correcties op vraag van P. EVRARD zal deze gecorrigeerde
versie ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.
o Gemandateerden VZF: de namen worden bekend gemaakt na de Algemene Vergadering VZF
o Gemandateerden FFBN: de namen worden bekend gemaakt na de Algemene Vergadering FFBN
o Bijeenkomst rekeningnazichters: zaterdag 21 maart 2009
o Oproep / Uitnodiging: wegens onvoorziene omstandigheden zal de Algemene Vergadering
gehouden worden op maandag 20.04.09 te Gentbrugge om 19u00.
05.3. Aanvraag VZF-licenties door Franstalige atleten
G. STRAETEMANS hekelt het systematisch aansluiten van Franstalige zwemmers bij Vlaamse clubs. Hij wenst te
weten wat hun exacte motivatie is om dit te doen en wenst niet op te draaien voor de bijkomende kosten die
hiermee gepaard zouden gaan. Hij vraagt de FFBN hierin daadkrachtig op te treden en verduidelijking te geven.
05.4. Vergadering LEN Technical Swimming Committee.
G. STRAETEMANS, vicepresident van dit LEN-comité, meldt dat elke vertegenwoordigde federatie binnen deze
commissie (in casu de KBZB) eenmalig als gastheer dient te fungeren voor een meeting van de TSC-leden,
vermoedelijk in 2013.
De Raad van Bestuur gaat hiermee akkoord. Een budget met betrekking tot de organisatiekosten dient nog
bepaald te worden.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever,
Wouter Georges, Secretaris-Generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 02 APRIL 2009 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
ALGEMENE VERGADERING KBZB:
MAANDAG 20 APRIL 2009 – 19u00 – GENTBRUGGE
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