KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 07 JANUARI 2009 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur
Willy FRAIPONT
Georges STRAETEMANS – Gérard JANSSEN – Dirk CALUS – bestuurders VZF
Paul EVRARD – Yves HERMANS – Christiane DE SCHEPPER – bestuurders FFBN
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 01/12/2008 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Opening tweede oproep aanbestedingen Belgische Kampioenschappen 2009 (om 18u30)
R. BUGGENHOUT (SCZW) is aanwezig tijdens de bespreking van dit punt.
02.1.1. Belgische Kampioenschappen Zwemmen korte baan
> de aanbesteding van Zwemclub MEGA voor het bedrag van € 100,00 wordt niet weerhouden (minimum bedrag
aanbesteding bedraagt € 2.000,00)
02.1.2. Belgische Kampioenschappen Kunstzwemmen Miniemen
> de aanbesteding van BRASS Bruxelles wordt weerhouden voor het bedrag van € 102,00; de organisatie wordt
hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot;
02.1.3. Voor de volgende Belgische kampioenschappen werden ook na de tweede oproep geen aanbestedingen
ontvangen:
- Belgische Kampioenschappen Zwemmen per categorie (zomer BK)
- Belgische Kampioenschappen Kunstzwemmen Cadetten
- Belgische Kampioenschappen Kunstzwemmen Juniores
- Belgische Kampioenschappen Kunstzwemmen Seniores
- Belgische Kampioenschappen Masters 3de Dag
- Belgische Kampioenschappen Schoonspringen Toren
Er wordt beslist om geen derde oproep te versturen gezien de beperkte respons op de tweede oproep.
Vooral de afwezigheid van een kandidaat organiserende club voor de BK Zomer zwemmen, baart de Raad van
Bestuur grote zorgen aangezien een grote meerderheid van de clubs het behoud van een BK Zomer wenste.
Gezien het beperkte aantal organisatielocaties zal de Raad van Bestuur uitzonderlijk een speciale commissie
(waarvan de definitieve samenstelling nog te bepalen is) installeren om te onderhandelen met mogelijk
geïnteresseerde clubs die in het verleden al organisaties op zich hebben genomen. Verschillende formules en
organisatiemodaliteiten kunnen bespreekbaar zijn tijdens deze onderhandelingen.
De volgende clubs zullen aangesproken en gecontacteerd worden: BRABO, AZSC, MOZKA, CNBA, CHAN en
MEGA.
Wat betreft de overige disciplines (masters, synchro) is de Raad van Bestuur dat de aanbestedingsprocedure
voor deze kampioenschappen versoepeld dient te worden teneinde aanbestedende clubs het voordeel van de
twijfel te geven in geval van eventuele procedurefouten.
Ook voor deze kampioenschappen zal de speciale commissie trachten om zelf mogelijk geïnteresseerde clubs te
overhalen om alsnog de organisatie van alle Belgische kampioenschappen te verzekeren.
02.2. Overeenkomst Varitech-KBZB
De Raad van Bestuur bespreekt de opmerking van G. CLAES (VARITECH) met betrekking tot de verplichting
voor alle teams om te spelen met de door Varitech aangeduide WP-ballen. De Raad van Bestuur zal aan Varitech
voorstellen om dezelfde principes te hanteren zoals omschreven in de voorgaande overeenkomst, zijnde enkel
een verplichting betreffende de WP-ballen voor alle teams in Afdeling I en Afdeling II (1e ploeg + reserven).
W. GEORGES zal contact opnemen met zaakvoerder G. CLAES.
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03. Internationale Wedstrijden / Internationale Jury
03.1. Evaluatie EK 25M Rijeka 2008: delegatieleider P. EVRARD geeft enkele toelichtingen over het verloop.
Organisatie: zeer vlot en behulpzaam organisatiecomité, transport en logement waren optimaal.
Sportieve prestaties: K. BUYS – B. CLAEYS waren uitstekend. In het algemeen: zeer behoorlijk en aanvaardbaar
Negatief element: de uitrustingen van SPEEDO.
Een levering bij vertrek op de luchthaven is te allen tijde vermijdbaar. Opnieuw waren er verkeerde maten
geleverd.
W. GEORGES zal deze klachten schriftelijk signaleren aan dhr. R. SMOLDERS van Speedo. Tezelfdertijd zal W.
GEORGES een timing en planning voorstellen met betrekking tot de levering van de uitrustingen voor de
komende internationale wedstrijden in 2009 (EJK + WK).
Aangezien de selecties voor het EJK en het WK afgesloten worden op 17.05.09, dienen alle leveringen aan de
atleten te gebeuren in de loop van juni.
03.2. LEN Synchro Judges List 2009:
C. DE WITTE – N. DESMET – I. STUYCK – E. VAN DER GUCHT – J. VAN HOYWEGHEN – L. CARABIN
De Raad van Bestuur heeft deze kandidaturen goedgekeurd.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC: de KBZB heeft mondeling als schriftelijk toelichting en verduidelijking gevraagd over de financiële
steun aan de diverse zwemfederaties in het kader van de voorbereiding op de OS 2008. Momenteel heeft het
BOIC hierop nog niet officieel gereageerd.
04.2. FINA:
04.2.1. Kwalificatieprocedure 1st Youth Olympic Games Singapore > de nationale federaties worden verzocht om
voor 01.02.2009 kwalificatiewedstrijden in te dienen (kwalificatieperiode: 01.03.09 – 31.03.10).
De KBZB zal, zoals gebruikelijk, de Belgische Kampioenschappen 50m en, na navraag bij de regionale
federaties, ook de internationale meetings in België (vermeld op de LEN-kalender) doorgeven.
Op deze meetings moet minstens 1 FINA-official actief zijn.
04.2.2. Er is een meeting met alle zwempakfabrikanten met betrekking tot de goedkeuring en aanvaarding van
zwempakken.
05. Allerlei
05.1. Dossier Inwendig Reglement en Sportreglementen KBZB
Momenteel werden er nog geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. De leden van de FFBN vragen een grote en
duidelijk leesbare versie van het volledige dossier.
05.2. Het voorstel “kalender vergaderingen jan-mei 2009” wordt goedgekeurd.
In juni zal een ontmoeting voorzien worden tussen de Raad van Bestuur en de Nationale Sportcommissie Open
Water.
05.3. Brief VZF: voordracht “Lid van verdienste” > H. VICTOOR (R. DOOMS is al Lid van Verdienste sinds 2005).
De Raad van Bestuur aanvaardt het voorstel en zal dit ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene
Vergadering.
05.4. LEN Calendar 2009: de Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de annulatie van de Championnats
FFBN en de Grand Prix Ville de Seraing.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever,
Wouter Georges, Secretaris-Generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
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