KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 14 DECEMBER 2010 TE BRUSSEL OM 18u00

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
De voltallige Raad van Bestuur feliciteert voorzitter M. LOUWAGIE met de geboorte van zijn dochter Ciëlle.
01. Notulen
De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 26/10/2010 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. 18u30: opening aanbestedingen BK 2011 & Beker WP 2011
De volgende afgevaardigden en clubs zijn aanwezig:
R. BUGGENHOUT (SCZW)
M. BOUILLON – I. DE KIMPE (SCSY)
MOZKA Mol – SKF Zwevegem
02.1. ZWEMMEN
02.1.1. PRIMO Open Belgian Championships Swimming
> de aanbesteding van zwemclub BRABO wordt weerhouden voor het bedrag van € 5.000,00; de organisatie
wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
02.1.2. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE1 (BEN-MIN)
> de aanbesteding van zwemclub GZVN wordt niet weerhouden (€ 6.000,00).
> de aanbesteding van zwemclub MOZKA wordt weerhouden voor het bedrag van € 11.111,00; de
organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot en na het
indienen van het officieel homologatieattest van het zwembad.
02.1.3. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE2 (CAD-JUN-SEN)
> de aanbesteding van zwemclub BRABO wordt weerhouden voor het bedrag van € 5.000,00; de organisatie
wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
02.1.4. Belgische Kampioenschappen Zwemmen korte baan
> geen aanbesteding ontvangen
02.2. SYNCHRO
02.2.1. Belgische Kampioenschappen Synchro Seniores / Masters
> de aanbesteding van zwemclub SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 65,10; de organisatie wordt
hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
02.2.2. Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
> geen aanbesteding ontvangen
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02.2.3. Belgische Kampioenschappen Synchro Cadetten
> de aanbesteding van zwemclub ENL wordt niet weerhouden (€ 70,00).
> de aanbesteding van zwemclub SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 75,00; de organisatie wordt
hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
02.2.4. Belgische Kampioenschappen Synchro Miniemen
> de aanbesteding van zwemclub ENL wordt weerhouden voor het bedrag van € 55,00; de organisatie wordt
hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
De aanbesteding van zwemclub BRASS wordt niet weerhouden wegens onvolledige informatie.
02.3. SCHOONSPRINGEN
02.3.1. Belgische Kampioenschappen Schoonspringen 1m / 3m
> de aanbesteding van zwemclub RGSC wordt weerhouden voor het bedrag van € 101,00; de organisatie
wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
02.3.2. Belgische Kampioenschappen Schoonspringen Toren
> geen aanbesteding ontvangen
02.4. MASTERS
02.4.1. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 1
> de aanbesteding van zwemclub SWEM wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie
wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
02.4.2. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 2
> de aanbesteding van zwemclub VN wordt weerhouden voor het bedrag van € 101,00; de organisatie wordt
hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
02.4.3. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
> geen aanbesteding ontvangen
02.5. BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (1/2 finales + finales)
> de aanbesteding van zwemclub AZSC wordt weerhouden voor een totaal prizemoney van € 2.000,00; de
organisatie wordt hen definitief toevertrouwd.
Voor de volgende organisaties zal de KBZB een tweede oproep lanceren:
• Belgische Kampioenschappen Zwemmen korte baan
• Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
• Belgische Kampioenschappen Schoonspringen Toren
• Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
De aanbestedingen dienen per aangetekend schrijven verstuurd te worden voor vrijdag 14 januari 2011
(12.00 uur) of ten laatste eigenhandig afgegeven worden op de dag en het uur van de opening van de
inschrijvingen.
Opening: tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op dinsdag 18 januari 2011 om 18u15.
02.2. Organisatie EK WP JUN kwalificatietornooi 08-10 april 2011
De KBZB ontving de officiële kandidatuurstelling van AZSC om deze organisatie op te nemen in Antwerpen.
Helaas zal de LEN de toewijzing en de loting echter pas begin februari bekend maken. Er zal een brief
gestuurd worden naar de LEN met verzoek om het aantal kandidaat-organisatoren op te vragen en beklag te
doen over deze veel te late toekenning (voorschot hotel is al vroeger te betalen door organisatie).
De Raad van Bestuur bekrachtigt eveneens de inschrijving van de nationale WP-ploeg JUN in het EK WP JUN
2011.
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03. Internationale Wedstrijden
03.1. EK 25M Eindhoven 2010
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het verslag van delegatieleider P. EVRARD.
Ondanks tijdige reservatie werd de delegatie verhuisd naar een ander hotel > ART HOTEL: mooi en duur,
maar veel klachten over gebrekkige verwarming en ondermaatse maaltijden.
W. GEORGES zal hierover een schriftelijke opmerking sturen naar het EK-organisatiecomité.
Sportief: zilveren medaille K. BUYS, waarvoor felicitaties van KBZB. Aanzienlijk aantal finalisten (al waren
enkele federaties en topatleten afwezig op dit EK).
03.2. Overeenkomst SPEEDO – dossier nationale uitrustingen
G. STRAETEMANS meldt dat C. VAN DE WALLE zul fungeren als commercieel manager boven B. MOUSTIE en
onder R. SMOLDERS.
De Raad van Bestuur herhaalt dat de nationale uitrusting een exclusief model voor de KBZB moet zijn, en dus
geen algemeen model dat eveneens door andere zwemteams in België wordt gebruikt.
Er is nog steeds ongenoegen over de levering van bepaalde uitrustingen in het kader van EK / WK.
De Raad van Bestuur beslist om nogmaals een onderhoud met R. SMOLDERS aan te vragen.
03.3. Reglement over afzegging voor nationale selectie door atleten
De Raad van Bestuur vindt het onaanvaardbaar dat atleten die afzeggen voor een nationale selectie
deelnemen aan een andere zwemcompetitie op hetzelfde moment.
In het bondsreglement zal gepreciseerd worden dat aan elke atleet die voor om het even welke reden afzegt
voor een nationale selectie verboden wordt om deel te nemen aan een zwemcompetitie tijdens de ganse duur
van de betrokken internationale competitie op straffe van een reglementaire boete van € 250,00.
03.4. OW indoor time trial 2011
De Raad van Bestuur beslist om twee kwalificatiemomenten met elektronische chronometrage te
weerhouden in functie van het WK en EK OW 2011:
- OW indoor time trial 5 KM ter gelegenheid van Flanders SWI Cup (januari 2011 – exacte dag nog te
bepalen)
- OW indoor time trial 5 KM ter gelegenheid van PRIMO BK SWI OPEN (eind april-begin mei 2011 –
exacte dag nog te bepalen).
- Een algemene oproep naar potentiële kandidaten dient zo snel als mogelijk verspreid te worden.
De KBZB zal geen buitenlandse OW-trial kwalificatiewedstrijd aanvaarden.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
Bijeenkomst Olympische sportfederaties / Selectiecriteria OS 2012: 08 december 2010
De KBZB heeft kennis genomen van de voorlopige selectiecriteria. Er werden echter nog geen individuele
criteria SWI opgesteld aangezien het BOIC nog niet de officiële IOC/FINA-criteria heeft ontvangen.
De meest recentste OS-criteria kunnen steeds geraadpleegd worden op www.olympic.be.
04.2. FINA
- Memorandum FINA approved swimsuits
- Info new FINA partner > MIDEA
- Bevestiging kwalificatiewedstrijden BEL ifv WK SWI 2011:
• PRIMO OPEN SWI CHAMPS (14-16/05/2010)
• FLANDERS SWIMMING CUP (15-16/01/2011)
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•
•
•
•

DIAMOND SWIMMING RACE (21-23/01/2011)
OPEN FFBN CHAMPIONSHIPS (05-06/02/2011)
PRIMO OPEN SWI CHAMPS (29/04 – 01/05/2011)
GPICF (06/08/05/2011)

- FINA Travel & Accommodation assistance WK Shanghai 2011: 15 atleten SWI + 3 atleten OW
- FINA OW SWI Calendar 2011
- SWI officials WK Sjanghai & WK JUN Lima 2011 > M. CLASSEN (official) / R. SCHORREWEGEN (starter).
Deze kandidaturen dienen financieel goedgekeurd te worden door de betrokken regionale federatie.
04.3. LEN
- Info new LEN partner WP Euro League > DALEKOVOD
- voorlopige data EK 2014 > 06-17 AUG
- Momenteel wordt de aanpassing van de LEN Advertising Rules bestudeerd.
04.4. VZF
nihil
04.5. FFBN
- Oproep ASEUS tot deelname aan Universiade Shenzhen > negatief.
- Buitengewone Algemene Vergadering FFBN op zaterdag 18 december: wijziging statuten / reglementen.
05. Allerlei
05.1. Aanduiding reservelid Tuchtcommissie WP
De Raad van Bestuur heeft Sven DIETENS (GZV) bekrachtigd als reservelid van de Tuchtcommissie WP ter
vervanging van G. CLAES.
05.2. Voorstellen Centrale Scheidsrechterscommissie. Zijn aanwezig: S. VANAUTRYVE en L. MERLOT.
• Wijziging werking en samenstelling Scheidsrechterscommissie.
Naar aanleiding van een brief van G. FOGOLIN werd de Scheidsrechterscommissie verzocht een aantal
aanpassingen voor te stellen, oa. uitbreiding naar 6 effectieve leden met tweejaarlijks mandaat, quorum voor
geldige beslissingen, max. aantal actieve scheidsrechters als lid, etc.
W. GEORGES zal in overleg met de Scheidsrechterscommissie en C. LIPPENS een aangepast voorstel tot
reglementswijziging uitwerken (van toepassing vanaf seizoen 2011-2012).
• wedstrijdvergoeding scheidsrechters
De leden van de Scheidsrechterscommissie verzoeken om een aanpassing (verhoging) van de forfaitaire
wedstrijdvergoeding voor de scheidsrechters. Motivatie: rekrutering nieuwe scheidsrechters en
indexaanpassing. M. LOUWAGIE stelt dat een categorieonderscheid zou moeten gemaakt worden tussen DIV I
enerzijds, DIV II tem DIV IV anderzijds en tenslotte de jeugdcategorieën.
W. GEORGES zal ook hier in overleg met de Scheidsrechterscommissie en C. LIPPENS een aangepast voorstel
uitwerken, rekening houdend met de actuele maximumbedragen voor vrijwilligers.
De Raad van Bestuur zal pas later hierover een beslissing nemen (eveneens pas van toepassing vanaf seizoen
2011-2012).
G. STRAETEMANS protesteert tegen de overwegend Franstalige communicaties vanuit de Centrale
Scheidsrechterscommissie. Alle officiële communicatie dient zonder uitzondering steeds tweetalig te zijn.
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05.3. Nationale Kalender 2011 > aanduiding vertegenwoordigers KBZB. De leden van de Raad van Bestuur
worden verzocht hun verwachte aanwezigheden door te geven aan het Algemeen Secretariaat.
W. GEORGES heeft een voorstel van kalender opgesteld voor de KBZB-vergaderingen in de periode januarimei 2011. De eerstvolgende RVB-vergadering zal doorgaan op dinsdag 18 januari 2011 om 18u00. De
verdere kalender zal op deze vergadering geëvalueerd worden.
05.4. Voorstellen tot wijziging KBZB-reglementen versie 2011
W. GEORGES zal alle sportcommissies verzoeken om hun voorstellen tot reglementswijzigingen te bundelen
en over te maken aan het Algemeen Secretariaat. Alle voorstellen zullen vervolgens samen met C. LIPPENS
bestudeerd worden waarna een nieuwe editie van de bondsreglementen ter goedkeuring zal voorgelegd
worden aan de Raad van Bestuur.

Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.

De verslaggever, Wouter Georges,
Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:

DINSDAG 18 JANUARI 2011 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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