KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 14 MEI 2009 TE BRUSSEL OM 18u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Willy FRAIPONT
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS – Gérard JANSSEN, bestuurders VZF
Paul EVRARD, bestuurder FFBN
Verontschuldigd: Christiane DE SCHEPPER - Yves HERMANS

01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 02/04/2009 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Exploitatierekening per 31.03.09
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de exploitatierekening per 31.03.09. Geen opmerkingen.
02.2. Voorstel verdeling jeugdsubsidies Nationale Loterij
De Raad van Bestuur bespreekt een alternatieve verdeling > in de plaats van een directe financiële steun aan
de regionale federaties zou de KBZB het volledige waterpolobudget ten laste nemen zodat bijgevolg alle
nationale jeugdactiviteiten rechtstreeks en sneller afgehandeld kunnen worden met de Nationale Loterij.
Indien er geen akkoord hierover wordt gevonden, zal de VZF geen financiële steun meer voorzien voor deze
nationale waterpoloactiviteiten.
Na discussie denkt de Raad van Bestuur aan een aanpassing van de subsidieverdeling en de WP-bijdragen.
Er wordt echter geen consensus bereikt over de modaliteiten en de aanvangsdatum.
W. GEORGES zal een document / overeenkomst opstellen dat alle diverse kosten en financiën in het kader van
stages, activiteiten, competities, enz… tussen de KBZB-FFBN-VZF zal omvatten.
Op de volgende vergadering zal dit in detail besproken worden en zowel de KBZB als de regionale federaties
zijn principieel akkoord om een dergelijk document uit te werken.
02.3. Definitieve overeenkomst KBZB-Varitech
Varitech heeft de 4 types officiële WP-ballen voor Afdeling I en II bekend gemaakt. Deze worden aan de
betrokken clubs en bondsorganen gecommuniceerd.
Er is eveneens een bijlage voorzien waarin VARITECH aan elke scheidsrechters uniforme poloshirts zal leveren.
Gezien de beslissing om vanaf september 2009 eveneens een nationaal jeugdteam ’93-’94 op te starten in de
nationale competitie Juniores (wat oorspronkelijk niet voorzien was in de overeenkomst), is VARITECH bereid
ook hier de nodige uitrustingen te voorzien. VARITECH vraagt om ook in de afdeling Juniores de clubs te
verplichten met de officiële types WP-ballen te spelen. De Raad van Bestuur gaat hiermee akkoord.
Al deze bijkomende bepalingen werden opgenomen in de overeenkomst die bijgevolg definitief kan worden
afgesloten.
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03. Internationale Wedstrijden / Internationale Jury
03.1. WK Rome 2009
- Organisatie persconferentie: voorzitter M. LOUWAGIE heeft al diverse contacten gehad met de chefs van de
sportredacties van diverse media om de persaandacht te verbeteren.
- Na afsluiting van de selectie zal de KBZB een uitgebreide persmap samenstellen.
- SPEEDO uitrustingen:
- overzicht voorziene uitrustingen WK ROME: dit werd al meerdere malen opgevraagd bij SPEEDO,
maar tot op heden werd deze informatie nog niet ontvangen.
- zwempak S. Helderweirt (selectie EJK): Voorzitter M. LOUWAGIE heeft SPEEDO schriftelijk opdracht
gegeven om een definitieve en aanvaardbare oplossing uit te werken vóór de vergadering van de
SPCEL ZW op 19.05.09. Momenteel heeft de KBZB nog geen bericht ontvangen betreffende een
eventueel akkoord tussen Speedo en de betrokken zwemmer.
03.2. Discussie swimwear
De KBZB is in afwachting van de FINA-lijst met gehomologeerde zwempakken. De publicatie is voorzien rond 15
mei 2009.
Gezien de wereldwijde discussie de afgelopen maanden zal de KBZB, en in het bijzonder de SPCEL ZW, op basis
van de lijst de volgende evaluaties dienen te maken over de gezwommen tijden en prestaties gedurende de
afgelopen maanden:
- quid homologatie Belgische records? (cf. B. Claeys)
- quid toekenning titel Belgisch Kampioen en prize-money? (cf. J. Hanot / C. Parent)
- quid geldigheid selectietijden voor WK / EJK?
- quid officiële tijden in rankings Geologix?
- standpunt van SPEEDO met betrekking tot zwemmers / clubs die de onderlinge overeenkomst niet hebben
nageleefd door een ander pak te gebruiken?
LEN > vraag naar Age Groups Rules, zijnde specifieke zwempakbeperkingen voor de jeugd opgelegd door
nationale federaties. De KBZB is hiervan voorstander en zal eventueel zelf ook specifieke regels opleggen.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC - Algemene Vergadering 05.06.09
- Uitnodiging, balans 2008 en begroting 2009
- Overzicht kandidaturen verkiezing Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur evalueert de kandidaturen van de beide taalgroepen en bepaalt de stemvoorkeur.
- Dienstverlening 2009 > steun aan KBZB voor clinics en opleidingen.
Deze steun van € 2.000,00 zal worden aangewend voor de Swimming Coaches Clinic te Singapore (januari
2009) en de organisatie van een nationale clinic door de SCSY betreffende de nieuwe FINA-synchrorules (na het
congres te Rome).
04.2. FINA (zie ook punt 03.2.)
04.3. LEN: Uitnodiging LEN congres 19 september 2009 te Kopenhagen
Afgevaardigden KBZB: nog aan te duiden.
De hotelreservatie moet vóór 10 juni 2009 aan de organisator bezorgd worden.
04.4. SCWP: de Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de briefwisseling van 07.05.09
De volgende beslissingen worden genomen:
- verplichting voor de clubs van AFD I om vanaf het seizoen 2010 – 2011 te spelen in een zwembad met
minimale diepte van 1,80m.
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- systeem van “ententes” en associaties: dit principe wordt afgeschaft. Er kan slechts een club of een ploeg
voor een kampioenschap ingeschreven worden op voorwaarde dat alle actieve spelers gelicentieerd zijn bij één
en dezelfde club, die alle administratieve, sportieve, financiële en juridische verantwoordelijkheid opneemt.
05. Allerlei
05.1. Evolutie geschil KBZB – Gleb Ilyasov (WP-speler ENL)
- de zaak in beroep zal voorkomen te Mons op 7 oktober. De conclusies en de pleidooien worden opgevolgd
door C. LIPPENS.
- de zaak ten gronde is momenteel nog niet ingeleid bij de rechtbank van Brussel.
Voorzitter M. LOUWAGIE herhaalt dat de KBZB in elk geval geen verdere financiële uitgaven zal verrichten in
het kader van deze procedures.
05.2. SwimGate / Topswim
De Raad van Bestuur bespreekt het project SwimGate dat de afgelopen maanden zowel bij KBZB als de
regionale federaties werd toegelicht.
Gezien de aanzienlijke financiële bijdrage per licentie door de regionale federaties lijkt dit project moeilijk te
aanvaarden.
Aangaande het onderhoudscontract TOPSWIM verzoekt voorzitter M. LOUWAGIE aan W. GEORGES en C.
LIPPENS om een gedetailleerd prestatierapport van het 1e kwartaal 2009 op te vragen bij DSC (R. VAES /
D.DELEN).
Eveneens dient W. GEORGES een nieuwe bijeenkomst te beleggen met de verantwoordelijken van de regionale
federaties om de follow-up te verzekeren en om een overzicht op te stellen van alle gebruikersproblemen.
05.3. Voorstel kalender vergaderingen jun-dec 2009
De vergadering van de Sportcel Open Water van 04 juni 2009 aangaande de organisatie van de Belgische
Kampioenschappen Open Water zal uitgesteld worden tot in het najaar (september / oktober). De Raad van
Bestuur betreurt ten zeerste de weigering tot medewerking van deze nationale sportcommissie.
Tijdens de volgende vergadering van de Raad van Bestuur op woensdag 24 juni 2009 zal de vergaderkalender
voor 2e helft van 2009 besproken worden.

Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 24 JUNI 2009 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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