KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 18 JANUARI 2011 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS – Gérard JANSSEN, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Yves HERMANS – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
01. Notulen
De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 14/12/2010 worden goedgekeurd.
De Raad van Bestuur herhaalt dat voor alle officiële procedures en alle officiële briefwisseling van nationale
bondsorganen tweetaligheid is vereist. Indien gewenst kan een vertaling van een document aangevraagd
worden bij het Algemeen Secretariaat van de KBZB.
02. Financiën
02.1. Bevestiging aanbestedingen 2011 / 1e oproep
De Raad van Bestuur bevestigt de aanbestedingen van 14.12.2010 gezien het reglementaire voorschot werd
voldaan door alle betrokken organiserende clubs.
02.2. 18u15: opening aanbestedingen BK 2011 / 2e oproep
De volgende afgevaardigde is aanwezig: SCSY – DE KIMPE I.
02.2.1. ZWEMMEN
- Belgische Kampioenschappen Zwemmen korte baan
> de aanbesteding van zwemclub MEGA wordt weerhouden voor het bedrag van € 2.000,00; de organisatie
wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
02.2.2. SYNCHRO
- Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
> de aanbesteding van zwemclub DGHN wordt weerhouden voor het bedrag van € 50,00; de organisatie
wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
02.2.3. SCHOONSPRINGEN
- Belgische Kampioenschappen Schoonspringen Toren
> geen aanbesteding ontvangen
02.2.4. MASTERS
- Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
> de telefonische aanbesteding van zwemclub CNBA wordt weerhouden voor het bedrag van € 50,00; de
organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
02.3. Organisatie EK WP JUN kwalificatietornooi 07-10 april 2011
De KBZB ontving de officiële kandidatuurstelling van AZSC om deze organisatie op te nemen in Antwerpen.
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De LEN heeft de organisatie van het kwalificatietornooi uiteindelijk aan België toegewezen en zal bijgevolg
doorgaan van 07-10 april 2011 in zwembad Wezenberg Antwerpen met de volgende nationale teams:
Slowakije – Moldavië – Nederland – Wit-Rusland – Zwitserland – België
De officiële uitnodiging en het wedstrijdprogramma wordt binnenkort verstuurd naar alle betrokken
partijen.
02.4. Resultaten Propagandacommissie
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de zwembrevettenverkoop in 2010 en stelt een aanzienlijke
algemene daling vast in vergelijking met voorgaande jaren. Dankzij een tariefwijziging begin 2010 wordt het
inkomstenverlies voor de KBZB enigszins beperkt.
Voor de Franstalige brevetten is de daling hoofdzakelijk te wijten aan de gebrekkige medewerking van de
voormalige afgevaardigde van het district Liège – Namur - Luxembourg bij de overgang van de verdeling via
de FFBN.
Aanpassing facturatieprocedure KBZB > FFBN: afrekening en facturatie schildjes en brevetten zal gebeuren
per semester.
Voor de Nederlandstalige brevetten wordt de distributie meer dan ooit geconfronteerd met de
marktdominantie van het ISB. Niettemin zal G. STRAETEMANS trachten om met C. GALLE (BLOSO) tot een
vergelijk te komen aangaande deze materie teneinde in Vlaanderen enkel Nederlandstalige zwembrevetten
te laten verdelen door de officieel erkende zwemsportfederatie VZF.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. WK 25M Dubai 2010: evaluatie
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het resultaat van de 4x200m aflossing: 7.12.85 (een nieuw
Belgisch record nationale ploeg).
03.2. Stand van zaken Overeenkomst SPEEDO – dossier nationale uitrustingen
M. LOUWAGIE geeft toelichting bij een aantal opmerkingen welke hij ontving van B. MOUSTIE:
- termijn van minstens 6 weken tussen de definitieve afsluiting selectie en vertrek delegatie om tijdig alle
uitrustingen te kunnen voorbereiden.
- opmaken van lijst A-zwemmers / B-zwemmers
Er wordt afgesproken om spoedig een meeting vast te leggen met R. SMOLDERS en C. VAN DE WALLE.
De VZF heeft schriftelijk aan de KBZB laten weten dat zij hun SPEEDO-contract van de huidige Olympiade
(2009-2012) wensen te respecteren.
03.3. WK OW Shanghai 2011:
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de resultaten van de OW indoor time trial 5KM te Antwerpen
op 15.01.2011. Aangezien T. VANGENEUGDEN de vereiste limiettijd van 55’00” heeft gerealiseerd (54.16),
wordt hij gepreselecteerd voor het WK. Ook B. RYCKEMAN nam deel aan trial en haalde 53.48.
De Raad van Bestuur herhaalt dat de atleten die reeds in 2010 (EK Budapest + BK OPEN) hebben voldoen aan
de toenmalige WK-selectiecriteria, gepreselecteerd zijn voor het WK. (onder voorbehoud van definitieve
goedkeuring door Sportcel Zwemmen in mei 2011). Hun eventuele financiële steun ter voorbereiding op het
WK is echter afhankelijk van het interne beleid van de beide regionale federaties (geen voorbereidingssteun
tenzij realisatie van FINA A-limiet op één van de 5 kwalificatiewedstrijden in 2011).
04. Briefwisseling
04.1. BOIC: nihil
04.2. FINA
- Kwalificatiesystemen Open Water / Waterpolo / Synchro OG LONDON 2012
- Resultaat FINA Election “Best Athletes 2010”
- Info FINA Sychro Judges Clinic Sheffield (16-19/05/2011)
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04.3. LEN:
- info LEN Congress 2011 Reykjavik
- info European Swimming Day Tsjechië (01/06/2011)
- info 1st LEN Learn to Swim Seminar Budapest (15-17/04/2011)
04.4. VZF
Commentaren na Flanders SWI Cup Antwerpen, sportieve resultaten waren ondermaats.
04.5. FFBN
nihil
05. Allerlei
05.1. Kalender vergaderingen KBZB
De Raad van Bestuur heeft de kalender januari-maart 2011 goedgekeurd.
Vergadering Raad van Bestuur in april 2011: nieuwe datum nog te bepalen.
05.2. Info affaire KBZB vs ILYASOV
C. LIPPENS geeft toelichting betreffende de negatieve afloop van deze lange juridische procedure.
Het vonnis van de Rechtbank van 1e aanleg te Brussel bevestigt het arrest van het Hof van Beroep te Mons.
Er werd geen beroep aangetekend tegen dit vonnis gezien de hoge gerechtelijke kosten en de onwil van de
KBVB om de zwembond bij te staan in het verder zetten van deze procedure.
Bijgevolg is de KBZB dus genoodzaakt om minderjarige waterpolospelers (-18jaar) die illegaal (= zonder
wettelijk verblijfsdocument) in België verblijven te laten deelnemen aan de Belgische Kampioenschappen
waterpolo.

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

De verslaggever, Wouter Georges,
Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:

DONDERDAG 24 FEBRUARI 2011 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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