KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 31 AUGUSTUS 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, bestuurders FFBN
Verontschuldigd: Christiane DE SCHEPPER
01. Notulen
De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 08/06/2010 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Exploitatierekening per 30.06.2010
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de voorlopige financiële toestand per 30.06.2010.
Geen specifieke opmerkingen.
02.2. Evaluatie BK Zwemmen per Categorie 2010
Financieel: lichte toename van de inschrijvingen en de recettes, maar ook toename van jurykosten door
grotere beschikbaarheid van officials.
Organisatorisch: zeer behoorlijk.
Opmerking: VIP-plaatsen moeten vrijgehouden worden en mogen niet toegankelijk zijn voor clubtrainers.
Sportief / Programma: een uitgebreide evaluatie gebeurt op de volgende SPCEL ZW.
De uitreiking van meerdere medailles op het podium is te wijten aan de niet-Belgische deelnemers.
02.3. Nationale Loterij
- bevestiging van de toezegging “subsidie jeugdprojecten 2010”
- opmerking BE-GOLD projecten: de Nationale Loterij heeft aan Secretaris-generaal W. GEORGES te kennen
gegeven om frequenter feedback en bewijzen van publicitaire return te ontvangen over deze projecten.
Volgens de regionale federaties gebeurt dit wel degelijk en wordt de nodige info aan het BOIC bezorgd.
W. GEORGES zal dit zo aan de Nationale Loterij meedelen.
02.4. Organisatie BK SY MIN 01.11.2010
- de kandidatuur van ENL La Louvière voor een bedrag van € 55,00 wordt bevestigd.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. Administratief en financieel verslag delegatieleiders
- EJK Helsinki > Dirk CALUS geeft enkele toelichtingen bij zijn verslag.
Zeer goede teamsfeer, als was de eendracht in het team een beetje zoek op het einde van de competitie.
Transport, organisatie en verblijf heel behoorlijk,
Te evalueren in de SPCEL ZW: het voorstel om geen zwemmers meer te selecteren, uitsluitend op basis van
50M-afstanden.
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- EK Budapest > Paul EVRARD geeft enkele toelichtingen bij zijn verslag.
- Transport kiné-tafels
- Pover hotel, te ver van het zwembad gelegen. De beide regionale federaties zijn bereid om een hoger
hoteltarief te betalen voor een hotel dichter bij het zwembad. W. GEORGES zal steeds de beschikbare
hotelaccommodaties op voorhand voorleggen aan P. EVRARD en G. STRAETEMANS.
- Uitrustingen SPEEDO: te weinig, ouderwets en ondermaats. In 2011 moeten nieuwe uitrustingen
voorzien worden in grotere hoeveelheden. Dit zal op de volgende ontmoeting met R. SMOLDERS
aangekaart worden. Een overzicht van benodigde uitrustingen zal opgesteld worden door
G.STRAETEMANS en P. MIDREZ.
- Te vermijden: schrappen van wedstrijden zonder voorafgaande verwittiging.
- Sportieve evaluatie: heel wisselvallig, goede aflossingen. De progressie van de jeugd moet doorgezet
kunnen worden als ze de overstap maken naar de seniores.
03.2. Selectieprocedure EK/WK Open Water
Naar aanleiding van de automatische selectieprocedures EK/WK vastgelegd door de Raad van Bestuur en het
forfait van B. RYCKEMAN voor het EK 2010, heeft de Raad van Bestuur deze procedure opnieuw besproken.
Op basis van de prestaties tijdens het EK Budapest 2010 werden er in principe geen selecties behaald voor
het WK 2011, dat echter de belangrijkste kwalificatiewedstrijd is in functie van OS London 2012.
-

B. RYCKEMAN: op basis van zijn voorgaande internationale prestaties beslist de Raad van Bestuur om B.
RYCKEMAN te selecteren voor het WK Sjanghai 2011.
T. VANGENEUGDEN: automatische selectie voor EK 2011 op basis van EK 2010 Budapest, maar voorlopig
geen selectie voor WK 2011
M. LAMMENS: voorlopig geen selectie voor EK/WK 2011

De Raad van Bestuur wenst een technisch en sportief verslag te ontvangen van de afgelopen internationale
wedstrijden (WK Roberval en EK Budapest) om de huidige selectieprocedure eventueel te herzien.
W. GEORGES zal relevante informatie verzamelen en een nieuw voorstel voorbereiden dat verder dient
bestudeerd te worden op de volgende Raad van Bestuur en SPCEL ZW.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
- Olympische beurs atleten “London 2012”: via het BOIC werden de kandidaturen van T. VANGENEUGDEN –
B. RYCKEMAN – M. LAMMENS bij het IOC ingediend.
- Werkgroep selectiecriteria “London 2012”: normaal gezien zou de KBZB vertegenwoordigd worden door de
L. GROSSEN – P. MIDREZ – S. OBRENO.
G. STRAETEMANS meldt echter dat de volledige OS-kwalificatieprocedure zal vastgelegd worden door de
FINA met enkel “A-kwalificatietijden” zodat er max. 950 zwemmers zullen kunnen deelnemen in London.
Verdere details dienen nog door de FINA bekend gemaakt te worden. Bijgevolg is er geen specifiek voorstel
tot OS-selectiecriteria meer nodig van KBZB / BOIC.
04.2. FINA
- FINA swimwear rules Masters swimming
- Calendar FINA SWI World Cup 2010
- FINA By-Rule 13 “Autonomy of National Federations Members of FINA”
- FINA WP School for Referees 2010 & FINA WP Referees List 2011
04.3. LEN
- update LEN Rules & Regulations
- info EK 25M 2010 Eindhoven
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04.4. VZF
S. MEYERS is aangesteld als de nieuwe sporttechnisch coördinator van de VZF.
05. Allerlei
05.1. P. JANSSEN, lid SCOW die niet meer werd herkozen, heeft na herhaaldelijke pogingen vanuit VZF en
KBZB nog steeds geen gevolg gegeven aan het verzoek om diverse materialen terug te bezorgen aan de
SCOW. De KBZB zal hem hierover een aangetekend schrijven sturen.
05.2. WK MASTERS 2010 > Y. HERMANS vraagt om opnieuw prizemoney te voorzien voor de Belgische
zwemmers die een Belgisch record hebben gezwommen. De Raad van Bestuur keurt dit goed: € 15 per
Belgisch record zal toegekend worden.
05.3. W. GEORGES signaleert dat volgens de voorlopige wedstrijdkalender 2011 de finale van de Beker van
België WP tijdens hetzelfde weekend als de Open Belgische Kampioenschappen Zwemmen wordt
georganiseerd. Wegens organisatorische redenen wordt dit niet toegelaten door de Raad van Bestuur.
Bijgevolg zal W. GEORGES aan de Nationale Sportcommissie Waterpolo verzoeken om een andere datum
voor de WP-bekerfinale vast te leggen.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever,
Wouter Georges, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:

DONDERDAG 28 OKTOBER 2010 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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