KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag 16 november 2009 te Brussel.
REF: SPCELZW/09.04/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN: P. EVRARD – Y. HERMANS / VZF: G. STRAETEMANS – D. CALUS;
1. Nationale uitrustingen SPEEDO
M. LOUWAGIE geeft toelichting bij zijn recente contacten met B. MOUSTIE en R. SMOLDERS van
SPEEDO aangaande de inbreuken op het verplicht dragen van de nationale uitrustingen.
- B. RYCKEMAN
Ook al heeft B. RYCKEMAN diverse malen bevestigd dat hij wel degelijk toestemming heeft gekregen
van SPEEDO om af te wijken van de verplichte SPEEDO-uitrusting, zal SPEEDO niettemin de
persoonlijke overeenkomst met B. RYCKEMAN beëindigen. SPEEDO ontkent dat er toestemming
werd gegeven om af te wijken van het contract.
B. RYCKEMAN had eveneens een verbintenis ondertekend met de KBZB maar heeft op geen enkel
moment de KBZB ingelicht van de toestemming die door SPEEDO zou zijn gegeven om een ander
zwempak te gebruiken op het WK te ROME.
Volgens G. STRAETEMANS is het contract KBZB-SPEEDO niet van toepassing voor de discipline Open
Water. De KBZB zal SPEEDO melden dat er vanaf 01 januari 2010 meerdere Belgische atleten actief
zullen zijn in deze discipline en dat zij (samen met hun begeleiders) geen deel uitmaken van de
overeenkomst SPEEDO-KBZB waardoor deze atleten vrije keuze van uitrusting zullen hebben.
- P. SYSTERMANS
De opgelegde boete wegens inbreuk werd nog niet betaald, maar werd bovendien gecontesteerd via
zijn advocaat MISSON
De Raad van Bestuur betreurt enorm dat de grote meerderheid van de zwemmers alle richtlijnen en
verbintenissen gerespecteerd hebben en is van mening dat de 2 zwemmers die de spelregels niet
hebben nageleefd niet vrijuit zouden mogen gaan.
De KBZB zal de beide zwemmers dan ook officieel berichten dat zij momenteel geen enkele premies
of onkostennota’s zullen ontvangen voor prestaties in het jaar 2009. In elk geval worden geen
premies of onkostennota’s voorzien voor prestaties die niet gezwommen werden in SPEEDO.
2. Minimumbedragen aanbestedingen BK Zwemmen 2010
De Raad van Bestuur heeft de volgende minimumbedragen vastgelegd met betrekking tot de
aanbestedingen voor de diverse Belgische Kampioenschappen zwemmen 2010:
• PRIMO OPEN CHAMPIONSHIPS SWIMMING 2010 (3 dagen): min. € 5.000,00
• BK ZWEMMEN ZOMER 2010 (3 dagen voor de leeftijdsjaren 1999-1998-1997-1996): € 11.000,00
• BK ZWEMMEN ZOMER 2010 (3 dagen voor categorieën 94-95, 92-93 en 91 en ouder): € 5.000,00
• BK ZWEMMEN 25M 2010 (2 dagen): € 2.000,00
Opening van de aanbestedingen: Raad van Bestuur op donderdag 07 januari 2010 om 19u00.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.
VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 02 DECEMBER 2009 – 18h30 – BONDSBUREEL BRUSSEL

OPGEMAAKT
16/11/2009

VERSTUURD
18/11/2009

OPMERKINGEN
02/12/2009

GOEDKEURING
03/12/2009

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be

1

