KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 26 OKTOBER 2010 TE BRUSSEL OM 18u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Yves HERMANS, bestuurders FFBN
Verontschuldigd: Christiane DE SCHEPPER – Gérard JANSSEN
01. Notulen
De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 31/08/2010 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Exploitatierekening per 30.09.2010
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de financiële toestand per 30.09.2010.
De verdere evolutie van het financiële boekjaar ziet er gunstig uit
02.2. Budget WP 2010-2011
- De Raad van Bestuur neemt kennis van een indicatieve begroting tot en met april 2011. Dit budget wordt
principieel goedgekeurd en men hoopt dat BEL via de nationale jeugdploeg CAD een gelijkaardig niveau kan
behalen dan dezelfde jeugdcategorie van andere Europese landen.
- Organisatie EK JUN WP QUAL tornooi in België wordt verder onderzocht en kandidaat-organisatoren
worden opgezocht door de SCWP.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. EK 25M Eindhoven 2010:
-

-

Aanduiding delegatieleider: P. EVRARD
Definitieve goedkeuring selectie: tijdens de SPCEL ZW van 03.11.2010. De TD’s worden verzocht de
selectie voor hun vertrek op stage voor te bereiden en stand-by te zijn tijdens de vergadering van
03.11.10 voor het geven van bijkomende toelichtingen, indien nodig.
Official SWI > aanduiding J. STINKENS
Uitrustingen SPEEDO
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de voorgestelde productpakketten van SPEEDO. Deze
worden goedgekeurd, maar enkel en alleen voor het EK 25M Eindhoven 2010. Tijdens het laatste
onderhoud van de 3 voorzitters met dhr. Smolders werd immers afgesproken om in 2011 een nieuw
model van nationale uitrustingen te bespreken. Dit zal gebeuren tijdens een volgend onderhoud van
de voorzitters met dhr. Smolders.

03.2. WK Zwemmen Sjanghai 2011:
De Raad van Bestuur heeft de aangepaste modaliteiten met betrekking tot de nationale selectiecriteria
bekrachtigd. De FINA heeft eveneens een aangepaste kwalificatieprocedure aan de nationale federaties
bezorgd.
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Selectiecriteria Open Water WK2011:
- De Raad van Bestuur evalueert de prestaties van T. VANGENEUGDEN tijdens de FINA OWS Cup van
oktober 2010.
- Verwijzend naar eerder vastgelegde criteria kan T. VANGENEUGDEN zich kwalificeren via een
indoor-trial (te organiseren tijdens BK SWI OPEN 2011 of op officiële buitenlandse OW-trial).
03.3. Internationale prestaties Synchro
G. STRAETEMANS weerlegt de bewering van de SCSY als zou het regionaal VZF-team op een buitenlandse
competitie een resultaat hebben behaald dat zou overeenstemmen met een EK (JUN)-finale.
Het betreft echter een foutieve analyse van de Sportcommissie aangezien op de betrokken wedstrijd
hoofdzakelijk clubs actief waren en er moeilijk een vergelijking kan gemaakt worden met EK / EJK.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
04.1.1. Oprichting Vlaamse Interfederale voor Topsport (VIT)
04.1.2. Bijeenkomst Olympische Sportfederaties ifv London 2012 op 08.12.2010
De KBZB zal vertegenwoordigd worden door o.a. M. LOUWAGIE, P. EVRARD, W. GEORGES e.a.
04.2. FINA
04.2.1. De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het rapport van secretaris-generaal W. GEORGES over
het verloop van het 1e FINA Aquatics Convention.
04.2.2. FINA draft constitution > W. GEORGES geeft toelichting over de belangrijkste wijzigingen in de
statuten van de FINA. De voorgestelde wijzigingen dienen goedgekeurd te worden tijdens het FINA Congres
2011 te Shanghai.
04.2.3. Update: FINA swimwear rules in functie van de diverse internationale FINA-competities
04.2.4. FINA WP Referees List 2011: A. D’HOSSCHE – R. RYCKAERT – C. GRANCEROF
04.2.5. Update WADA list Prohibited Substances 2011
04.2.6. Press Info OWSC Dubai 2010: annulatie van uitslag OW-wedstrijd Fujairah en annulatie van laatste
OW-wedstrijd Abu Dhabi wegens overlijden van zwemmer F. CRIPPEN.
04.3. LEN
04.3.1. Info Bid-procedure LEN Events 2012-2014 + OW SWI Calendar 2011
04.3.2. LEN WP Referees List 2011: A. D’HOSSCHE – R. RYCKAERT – C. GRANCEROF
04.4. VZF
04.4.1. De VZF-reglementering en de bijhorende verzekeringsprocedure met betrekking tot IJsberen werd
door de KBZB vertaald voor de FFBN. Het is aan te bevelen om uniformiteit te creëren.
De Raad van Bestuur herhaalt echter dat de KBZB geen enkele bevoegdheid noch verantwoordelijkheid heeft
met betrekking tot de (recreatieve) activiteiten van de IJsberen en bijgevolg deze discipline niet erkent.
De KBZB zal in geen geval nationale Belgische organisaties in deze discipline organiseren of erkennen.
W. GEORGES zal zich bij FRA en HOL informeren over het statuut van de discipline IJsberen.
04.4.2. Informatie over de wijziging van de e-mailadressen van de VZF-staff
04.5. FFBN
De Raad van Bestuur bespreekt de voorbereiding van de selectiecriteria en de nationale selecties zwemmen
in het kader van internationale kampioenschappen.
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04.6. Clubs
- Verviers Natation: vraag tot afwijking voor organisatie van zwemcompetitie op 01.05.2011 (tijdens BK SWI
OPEN) wordt toegestaan door de Raad van Bestuur.
05. Allerlei
05.1. Nationale en Internationale Kalender 2011 + Aanduiding vertegenwoordigers KBZB
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de kalender 2011.
M. LOUWAGIE is van oordeel dat de KBZB Raad van Bestuur op elk Belgisch Kampioenschap in de categorie
SEN of op elke finalewedstrijd WP (beker, supercup, play-offs) vertegenwoordigd zou moeten zijn.
W. GEORGES zal een overzichtslijst laten circuleren waarop de aanwezigheid kan aangeduid worden.
05.2. Aanduiding reservelid Tuchtcommissie WP
Een oproep werd gelanceerd naar de VZF-clubs. Er is nog geen officiële kandidatuur ontvangen, maar W.
GEORGES meldt dat er binnenkort een kandidatuur vanwege GZV Gent zal toekomen.
05.3. Samenstelling Centrale Scheidsrechterscommissie
De Raad van Bestuur bespreekt de brief van G. FOGOLIN (ENL) over het functioneren van de
Scheidsrechterscommissie.
De Raad van Bestuur betreurt dat dit schrijven nog niet officieel werd beantwoord.
G. FOGOLIN stelt de volgende items voor:
- Uitbreiding van 4 naar 6 effectieve leden.
- Verkiezing van de CCA-leden door de scheidsrechters (mandaat van 4 jaar).
- Rekrutering van ervaren ex-scheidsrechters voor het begeleiden van nieuwe / jonge scheidsrechters (ipv
controle door nog actieve scheidsrechters).
Op basis van deze opmerkingen zal aan L. MERLOT en R. RYCKAERT gevraagd worden om een voorstel in te
dienen met betrekking tot een herziening van de werking van de CCA, het aantal leden, de verkiezing ervan,
maar ook de neutrale evaluatie van scheidsrechters door ex-scheidsrechters op basis van
verplaatsingsonkosten.
Voorzitter M. LOUWAGIE zal een schriftelijk antwoord richten aan dhr. FOGOLIN.
05.4. Nieuwe KBZB-projecten sociale media & communicatie
W. GEORGES stelt een aantal bijkomende projecten voor en wordt verzocht een voorbeeldnieuwsbrief te
ontwerpen. Bijkomend zal de KBZB eveneens communiceren via sociale media als Facebook.
Het voorstel tot het organiseren van een jaarlijks referendum “Beste Zwemmer / Zwemster” wordt positief
geëvalueerd, maar de praktische uitwerking en de modaliteiten dienen nog via verder overleg bepaald te
worden.
05.5. Licentie deelnemers officiële zwemcompetities:
- KBZB: deelnemer moet licentie hebben op afsluitingsdag inschrijvingen
- FFBN: deelnemer moet licentie hebben op de dag van de competitie
(nvdr: na telefonische navraag blijkt dat ook het VZF-reglement bepaalt dat deelnemende atleten in het bezit
dienen te zijn van een geldige licentie op de afsluitingsdatum van de inschrijvingen.)
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter Georges,
Secretaris-generaal
VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:

DINSDAG 14 DECEMBER 2010 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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