KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2011 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur
Georges STRAETEMANS - Dirk CALUS, bestuurders VZF
Paul EVRARD, bestuurder FFBN
Verontschuldigd: A. VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER
01. Notulen
De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 28/06/2011 worden goedgekeurd.
De voorlopige notulen van de RVB en SPCEL-vergaderingen worden binnen de 2 weken (= redelijke termijn) verstuurd
naar de leden. De definitieve goedkeuring volgt automatisch, indien er binnen de 2 weken na verzending van het
voorlopig verslag, geen schriftelijke opmerkingen worden overgemaakt aan het Algemeen Secretariaat.
02. Financiën
02.1. Exploitatierekening KBZB per 30.06.2011
De RVB heeft kennis genomen van deze voorlopige financiële toestand. Er zijn geen specifieke opmerkingen.
De RVB heeft eveneens kennis genomen van het gedetailleerd overzicht van de recettes van de BK SWI OPEN & BK SWI
CAT 2011 (inschrijvingen, forfaits, aantal zwemmers, etc).
02.2. EK Zwemmen / Synchro 2012
- correspondentie LEN, KBZB, Swimevents
De RVB bespreekt de stand van zaken betreffende de contractuele afhandeling van de LEN Draft Agreement.
De KBZB heeft de LEN schriftelijk laten weten dat de nationale federatie afziet van alle financiële en organisatorische
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en dat de LEN Agreement zal ondertekend worden door de vzw Swimevents.
- nationale selecties Synchro: voorstel SCSY ivm voorbereiding en deelname synchroteam.
De RVB neemt hierover nog geen standpunt en zal eerst verder advies vragen aan de respectievelijke federaties die de
financiële lasten zouden moeten dragen. P. EVRARD meldt dat de FFBN geen voorstander is van de deelname van een
team. Niettemin zal dit verder besproken worden op de vergaderingen van 22/09/2011 (RVB + SPCEL SY).
- nationale selecties Diving: de RVB neemt kennis van de vraag naar EK-selectiecriteria schoonspringen.
02.3. Voorstel timing aanbestedingsoproep Belgische Kampioenschappen 2012
De RVB neemt kennis van dit voorstel. W. GEORGES meldt dat er nog een aantal informaties ontbreken (o.a. definitieve
data BK’s) alvorens de officiële oproep kan worden verstuurd naar de clubs.

OPGEMAAKT

VERSTUURD

OPMERKINGEN

GOEDKEURING

01/09/2011

06/09/2011

20/09/2011

21/09/2011

TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEB : www.belswim.be

1

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
Opening van de aanbestedingen wordt voorzien op donderdag 20 oktober 2011 om 18u30 (vergadering RVB).
02.4. Definitieve goedkeuring wedstrijdvergoeding WP-scheidsrechters CCA
De RVB bespreekt nogmaals de aanpassing van deze onkostenvergoeding per wedstrijd.
Gezien deze complexe fiscale materie beslist de RVB na een lange discussie om de wedstrijdvergoeding licht te
verhogen. De nieuwe goedgekeurde tarieven (van toepassing vanaf het WP-seizoen 2011-2012) zullen eerstdaags aan
alle betrokken partijen gecommuniceerd worden.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. FINA WK SWI-OW Shanghai 2011:
- De RVB heeft kennis genomen van het rapport van delegatieleider P. EVRARD en de sportieve resultaten worden kort
besproken: Olympische kwalificatie voor B. RYCKEMAN (10KM OW) en F. LECLUYSE (200m schoolslag).
- Op vraag van P. EVRARD wordt W. GEORGES verzocht om schriftelijk bij BCD Travel (Fran) aan te dringen op een
sluitende regeling voor het vertrek met betrekking tot het transport van de kiné-tafels.
- De RVB bespreekt het gedrag en de uitlatingen van de nationale coach R. GAASTRA. Er wordt beslist dat in de toekomst
alle begeleiders, aangeduid en afgevaardigd door de KBZB, verplicht zullen worden om een deontologische code /
protocol te ondertekenen. W. GEORGES en C. LIPPENS zullen hiervoor een ontwerp maken.
- info FINA congres 21.07.2011 > zie Pt. 04.2. FINA Press Releases
03.2. LEN EK JUN SWI Belgrado 2011:
De RVB heeft kennis genomen van het rapport van delegatieleider D. CALUS. De sportieve resultaten worden later in
detail besproken tijdens de bijeenkomst van de SPCEL SWI.
03.3. LEN EK OW JUN Navia 2011:
De RVB heeft kennis genomen van het resultaat van D. BILLIAU > 24e plaats (op 41 deelnemers).
Een TOP10-plaats was vereist voor deelname aan het EK OW SEN (september 2011).
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
- Info over premies atleten in het kader van de voorbereiding op OS LONDON 2012.
04.2. FINA Press Releases
- Anti-doping controles WK Shanghai (0 inbreuken op 362 samples)
- FINA project voor introductie van “Athlete Biological Passport” werd goedgekeurd.
- WK 2015 > Kazan (RUS) / WK 2017 > Guadalajara (MEX)
04.3. LEN
- Nieuwe data LEN Congres 2012 > 27-30 SEP (Lisbon – POR)
- EK OW Eilat 2011: briefwisseling LEN-ISR ivm de veiligheidstoestand ter plaatse nav recente terroristische aanslagen
- Wijziging statuten LEN in functie van statuten FINA & wetgeving LUX.
04.4. VZF
De RVB heeft kennis genomen van de schriftelijke bevestiging van het ontslag van G. JANSSEN door de VZF.
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De RVB stelt dan ook voor om G. JANSSEN aan de AV KBZB voor te dragen als lid van Verdienste.
04.5. FFBN
De RVB heeft kennis genomen van het FFBN-voorstel dd. 24/08/11 aangaande federale subsidies en dotaties.
Dit zal verder intern bestudeerd en besproken worden.
05. Allerlei
05.1. Diverse briefwisseling
- BK OW 2011
* CCM Mons: annulatie deelwedstrijd BK OW 20.08.2011 wegens tijdelijk zwemverbod op wedstrijdlocatie na
bacteriologische analyse.
* 10 km Willebroek: de RVB heeft kennis genomen van de opmerkingen van Y. HERMANS (voorzitter CHAT).
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter Georges,
Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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