KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 24 MAART2011 TE BRUSSEL OM 18u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS, bestuurders VZF
Paul EVRARD, bestuurder FFBN
Verontschuldigd: Gérard JANSSEN– Christiane DE SCHEPPER
M. LOUWAGIE betreurt dat Yves HERMANS, secretaris-generaal FFBN, niet werd herkozen op de AV FFBN en
bedankt hem voor zijn jarenlange inzet in zijn nationaal mandaat binnen de KBZB, vooral in de disciplines
Masters en Open Water. De KBZB zal hem dan ook ten gepaste tijde uitnodigen voor een huldiging.
01. Notulen
De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 24/02/2011 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Algemene Vergadering KBZB (dienstjaar 2010):
De vergaderzaal op AA Gent is niet beschikbaar op 09.05.2011. De Raad van Bestuur beslist om de Algemene
Vergadering te houden op donderdag 19.05.2011 te Gent (19u00).
02.2. Info VDK-beleggingen
Wegens het risico op waardevermindering werden de obligaties verkocht en geplaatst op een
termijnrekening voor een periode van 1 jaar.
02.3. Concessieovereenkomst KBZB-FFBN / Propagandacommissie
Om de verdeling van de zwembrevetten en schildjes binnen de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap te
regelen voor een termijn 6 jaar aan vaste voorwaarden en tarieven werd onlangs een concessieovereenkomst
ondertekend tussen KBZB en FFBN. Een zelfde regeling met betrekking tot de Nederlandstalige brevetten is
momenteel niet aan de orde.
03. Statuten & Reglementen
03.1. Project statuten & bondsreglementen versie 2011
- Voorstellen tot wijziging van Statuten: C. LIPPENS geeft juridische toelichting over de aanpassing van het
aantal effectieve statutaire leden van de KBZB (3 in plaats van 15). Teneinde de juridische band tussen
KBZB – regionale federaties – clubs – individuele leden beter te regelen, zou de KBZB dan slechts 3 leden
tellen: 1 nationale voorzitter – VZF vzw – FFBN asbl; de beide regionale federaties zouden dan wel op de
Algemene Vergadering vertegenwoordigd worden door 7 gemandateerden. Alle wijzigingen dienen
uiteraard nog bekrachtigd te worden door de KBZB Algemene Vergadering op 19.05.2011.
- Voorstellen tot wijziging bondsreglementen: er worden geen specifieke opmerkingen geformuleerd zodat
de aangepaste versie van de bondsreglementen (editie 2011) binnenkort zal gepubliceerd worden via de
website en de nieuwsbrief van de KBZB.
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03.2. 19u00: Beroep / Klacht WPK Kortrijk tegen beslissing SCWP
Zijn aanwezig:
- Bart CALLEWAERT (voorzitter WPK)
- Zoltan HEGYI (SCC Calypso)
Na beide personen te hebben gehoord;
Na kennis te hebben genomen van alle stukken en elementen van het dossier;
Na te hebben vastgesteld dat zowel door WPK, SCC als door de Nationale Sportcommissie Waterpolo
onregelmatigheden zijn gepleegd en fouten werden begaan;
heeft de Raad van Bestuur de volgende beslissing genomen:
- De wedstrijd WPK-SCC dient vóór 15.04.2011 herspeeld te worden in Kortrijk;
- Kosten verbonden aan deze wedstrijd: in drie gelijke delen te verdelen tussen KBZB – WPK – SCC
- Kosten verbonden aan de zitting van 24.03.11: in drie gelijke delen te verdelen tussen KBZB – WPK – SCC.
- Recht van beroep WPK wordt niet terugbetaald
Deze bovenstaande beslissing van de Raad van Bestuur zal door W. GEORGES en C. LIPPENS verder uitvoerig
uitgeschreven en gemotiveerd worden en vervolgens binnen een redelijke termijn aan alle betrokken
partijen bezorgd worden.
04. Internationale Wedstrijden
04.1. FINA WK JUN Lima 16-21/08/2011: de nationale selectiecriteria worden binnenkort opgesteld tijdens
een meeting op de KBZB met de beide technische directeurs en zullen vervolgens ter goedkeuring aan de
Raad van Bestuur worden voorgelegd.
04.2. FINA WK SWI-OW Shanghai: de Raad van Bestuur zal geen persconferentie organiseren vóór het
vertrek van de nationale delegatie.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Herinnering: informatiesessie “Sport en fiscaal-sociale spelregels” 29.03.2011 – Surf House / Evere
M. LOUWAGIE dringt aan dat er per regionale federatie toch zeker een afgevaardigde aanwezig zou zijn.
P. EVRARD en vermoedelijk ook G. JANSSEN zullen deze informatiesessie bijwonen.
- Multidisciplinaire Stage Vittel (29/10 – 04/11/2011)
- Hoorzitting Parlementaire Commissie “Seksueel misbruik in de sport”
05.2. FINA
- De Raad van Bestuur heeft via de FINA en de FFN kennis genomen van diverse documenten over een
dopingcontrole. Deze worden voor verder gevolg overgemaakt aan de betrokken regionale federatie.
- Bid procedure for FINA Events 2011-2014
05.3. LEN
- Deadline wedstrijden Pre-calendar 2012 > 31.03.2011
De KBZB ontving al een aantal aanvraagformulieren voor Belgische competities.
W. GEORGES betreurt echter dat de LEN nog steeds geen elektronische online kalender heeft ontwikkeld.
05.4. VZF
- Persconferentie 22.03.2011: voorstelling Fedor HES als nieuwe topsporttrainer
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- Algemene Vergadering zal doorgaan op 26.03.2011
05.5. FFBN
- Algemene Vergadering 19.03.2011: commentaren worden gegeven door P. EVRARD.
- Binnenkort wordt de aanwervingsprocedure van de nieuwe adjunct-TD afgerond.
06. Allerlei
06.1. G. STRAETEMANS: de Stad Antwerpen is kandidaat voor de organisatie van het EK 50M 2012 of het EK
25M 2013. KBZB moet zich officieel kandidaat stellen en de officiële intentieverklaring tekenen. Het project
zou aan de LEN voorgesteld moeten worden tijdens het LEN Congres te Reykjavik (mei 2011). Een financiële
studie over de budgettaire haalbaarheid is niettemin noodzakelijk.
06.2. Gezien alle budgettaire inspanningen van de KBZB stelt P. EVRARD zich vragen bij de slechte resultaten
van het NAT. JUN WP TEAM in Boekarest. Een grondige evaluatie na afloop van het EK-kwalificatietornooi
dringt zich op.
06.3. W. GEORGES heeft de Centrale Scheidsrechterscommissie geïnformeerd over de stand van zaken
betreffende de voorstellen tot reglementswijziging en de voorstellen tot aanpassing van de
scheidsrechtersvergoedingen.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter Georges,
Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:

WOENSDAG 04 MEI 2011 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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