KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2009 TE VILVOORDE OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Yves HERMANS, bestuurder FFBN
01. Organisatie Open Water-competities in België
De opbrengsten en de kosten met betrekking tot de regionale en nationale deelwedstrijden Open
Water worden besproken op basis van de nota van Y. HERMANS. De Raad van Bestuur neemt
eveneens kennis van het overzicht van het aantal inschrijvingen van de diverse deelwedstrijden.
Vanaf het seizoen 2010 zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:
- De organisatie van de wedstrijden blijft integraal behouden (deelwedstrijden die meetellen
als BK, diverse klassementen, enz…) en gebeurt onder supervisie van de Nationale
Sportcommissie Open Water.
- De huidige bijdragen aan de KBZB blijven behouden (€ 1,50 per individuele inschrijving, € 50
organisatierecht per deelwedstrijd, € 50 per forfait op BK).
- Badmutsen (+/- 250 ex.): ten laste van de KBZB
- Medailles Belgische kampioenen: geleverd door de KBZB
- FFBN en VZF: € 500 bijdrage per regionale federatie in de organisatiekas van de SCOW (+ €
0,50 bijdrage per deelnemende zwemmer via het inschrijvingsrecht). Dit budget wordt
aangewend om de nodige bekers aan te schaffen.
- De KBZB zal de wedstrijd te Willebroek (Hazewinkel) officieel beschouwen als Belgisch
Kampioenschap 10 KM. Omdat deze wedstrijd op de LEN-kalender staat, zal onderzocht
worden of de datum niet samenvalt met andere internationale OW-wedstrijden (bijv. EK OW
of LEN OW Swimming Cup) zodat de Belgische toppers aan dit BK kunnen deelnemen.
- Om in aanmerking te komen voor een onkostenvergoeding in de discipline Open Water,
moeten de betrokken atleten verplicht actief deelnemen aan dit BK 10 KM (naar analogie
met de verplichte actieve aanwezigheid van zwemmers op het BK OPEN zwemmen).
- De Raad van Bestuur bespreekt de selectievoorwaarden met betrekking tot internationale
wedstrijden Open Water (EK, EJK, WK). Indien een automatische selectie onmogelijk is op
basis van de prestatie op de vorige editie, kan een zwemmer geselecteerd worden op basis
van zijn deelname aan het BK 10 KM en op basis van referentietijden op internationale
representatieve competities.
De vergadering van de SPCEL OW, voorzien op 06.10.09, zal enkel doorgaan indien dit opportuun is.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
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