KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 10 MAART 2010 TE BRUSSEL OM 18u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS – Gérard JANSSEN, 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 15/02/2010 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Organisatie Belg. Kamp. 2010:
- De Raad van Bestuur beslist om geen 3e oproep te lanceren.
- BK ZW CAT WE1: Een kandidaat-organisator heeft zich informeel aangeboden en zal verzocht worden ten laatste op
maandag 15.03.10 een schriftelijk aanbod in te dienen. Indien dit niet gebeurt, zal de KBZB een alternatieve kandidaatorganisator aanspreken.
- BK SY MIN: W. GEORGES zal zich bij de SCSY en SCB informeren over potentiële kandidaat-organisatoren.
- BK MASTERS 2: De Raad van Bestuur aanvaardt het aanbod van GBZ Beveren voor een bedrag van € 51,00.
- BK MASTERS 3: De Raad van Bestuur aanvaardt het mondelinge aanbod van CNBA Brussel (dat schriftelijk dient
bevestigd te worden).
02.2. SPEEDO/KBZB vs Ryckeman/Systermans
- RYCKEMAN: M. LOUWAGIE laat weten dat BZK Brugge de reglementaire boete zal betalen.
Er dient in de toekomst in samenspraak met Speedo gepreciseerd te worden of er al dan niet uitzonderingen zullen
worden toegestaan met betrekking tot technische uitrustingen voor “open water”.
- SYSTERMANS: ook hier zou de reglementaire boete betaald worden, al dan niet gevolgd door een kortgeding
aangespannen door de club LGN Liège Natation tegen de KBZB.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. Kandidatuur organisatie EJK2012
G. STRAETEMANS wenst namens de stad Antwerpen in 2012 opnieuw het EJK te organiseren.
De Raad van Bestuur gaat hiermee akkoord. De KBZB zal de officiële kandidatuur indienen bij de LEN.
Zoals bij de vorige edities zal er een overeenkomst tussen de KBZB en het EJK-organisatiecomité opgesteld en
ondertekend worden met betrekking tot alle verplichtingen in het kader van deze organisatie.
03.2. Evaluatie LEN TSC meeting Antwerpen (18-20 feb 2010)
- G. STRAETEMANS geeft toelichting bij het goede verloop van deze LEN-meeting.
Ten gevolge van klachten betreffende de sponsorlogo’s op de Belgische nationale uitrustingen zal de KBZB bij de LEN
een reglementswijziging indienen teneinde aan de nationale federaties meer vrijheid te geven aangaande het aantal en
de grootte van sponsors. De KBZB zal op basis hiervan later intern bepalen welke bijkomende sponsors er naast de
federale sponsors eventueel op de nationale uitrustingen geplaatst mogen worden.
- de organisatiekosten van deze LEN TSC-meeting zijn ruim binnen het voorziene budget gebleven.
03.3. Internationale wedstrijden Open Water:
De Raad van Bestuur heeft de volgende selectiecriteria vastgelegd tot deelname aan WK, EK en EJK Open Water:
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Automatische selectiecriteria:
EJK: top 10 vorige editie / EK: top 10 vorige editie / WK: top 8 EK
Alternatieve selectiecriteria
-

Belgisch Kampioen Open Water (evaluatie van gerealiseerde tijden); of
Referentietijden op internationale representatieve competities (LEN of FINA OW Swimming Cup); of
Nationale kwalificatietest in indoor-zwembad 50 M
 Limiettijden 5000 M voor Juniores: JONGENS > 56’30” en MEISJES > 59’00”
 Limiettijden 5000 M voor Seniores: HEREN > 55’00” en DAMES > 59’00”
Deze test zal georganiseerd worden ter gelegenheid van de BK OPEN zwemmen te Antwerpen, de exacte datum
is nog te bepalen in overleg met de organiserende club BRABO.

Secretaris Generaal W. Georges dringt verder aan op meer overleg tussen de regionale federaties VZF-FFBN betreffende
de deelname van hun atleten aan de diverse LEN & FINA wedstrijden en verzoekt de beide regionale federaties om de
planning van hun betrokken OW-zwemmers zo spoedig als mogelijk te communiceren aan de KBZB.
03.4. WK OW Roberval 2010: aanduiding delegatieleider
Deelname van M. LAMMENS (enkel WK) en T. VANGENEUGDEN (WK + FINA 10km OWSC)
Coaches en delegatieleider: nog aan te duiden
04. Briefwisseling
04.1. BOIC: infovergadering 30.03.2010 ivm de samenwerking met BCD Travel (ipv Ulysses Tours)
04.2. FINA: update Registered Testing Pool Athletes Q2 2010
W. GEORGES is verbaasd over de enorme toename van het aantal atleten die door de FINA verplicht worden om
whereabouts in te dienen (van 6 naar 33). De KBZB zal de FINA vragen op basis van welke criteria deze registratie is
gebeurd. Hierna zal de lijst overgemaakt worden aan alle betrokken partijen (atleten, trainers, regionale federaties en
regionale antidoping-agentschappen). Atleten die voor de eerste maal “whereabouts-plichtig” zijn, dienen voldoende
geïnformeerd te worden over de werking van het ADAMS-systeem.
04.3. LEN
nihil
05. Allerlei
05.1. Algemene voorstellen tot wijziging van KBZB-reglementen versie 2010
- de Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het dossier met voorgestelde reglementswijzigingen. Deze worden
vervolgens goedgekeurd. De aangepaste volledige KBZB-reglementen zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden.
- IJsberen > aangezien de KBZB noch de regionale federaties hiervoor bevoegd of aansprakelijk zijn, rijst de vraag in
hoeverre voor deze activiteiten nog licenties kunnen afgeleverd worden aangezien dit eigenlijk gaat om
privéactiviteiten.
- Toevoeging aan brochure over zwemsportinfrastructuren: voor de organisatie BK 25M is ook een klein uitzwembad
nodig (met voldoende afmetingen en diepte).
05.2. Dossier Algemene Vergadering KBZB 26.04.2010
- de dagorde wordt aangepast en goedgekeurd (aanvang om 19u30 ipv 19u00)
- de regionale federaties worden verzocht hun 7 gemandateerde afgevaardigden aan te duiden.
- het KBZB-rekeningnazicht gaat door op 27.03.2010 te Brussel.
- de Raad van Bestuur keurt de oproep tot kandidaat-voorzitter goed.
- er zijn geen opmerkingen over de voorgestelde statutenwijzigingen
- opmerkingen en/of interpellaties: in te dienen ten laatste op donderdag 08 april 2010 (volgende vergadering RVB)
- de VZF wenst Hugo RASSCHAERT voor te dragen als Erelid.
05.3. Algemene Vergadering FFBN 06.03.2010: P. EVRARD geeft toelichting en commentaar over het verloop.
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05.4. Varia
Y. HERMANS vraagt naar de stand van zaken ivm:
- Uitspraak Sportcommissie WP / Tuchtcommissie WP over wedstrijd CHAT-ENL van 30.01.2010.
- Franstalige versie brochure zwemsport in opdracht van PRIMO. Voorziene publicatie en verspreiding: 01.09.2010.
De Raad van Bestuur gaat akkoord met zijn verzoek om een financiële studie te maken over de verplaatsingsonkosten
van alle nationale commissies (voor vergaderingen op het KBZB –bondsbureel te Brussel).
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever,
Wouter Georges, Secretaris-generaal
VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:

DONDERDAG 08 APRIL 2010 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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