KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011 TE BRUSSEL OM 17u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur
Georges STRAETEMANS - Dirk CALUS, bestuurders VZF
Paul EVRARD – A. VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
01. Notulen
De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 30/08/2011 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Nationale Loterij: de RVB heeft kennis genomen van de schriftelijke bevestiging van de subsidie nationale
jeugdprojecten KBZB 2011.
02.2. De RVB bespreekt het voorstel van de FFBN betreffende eventuele federale dotaties / subsidies en neemt nota van
de melding van STRAETEMANS dat de VZF hier geen vragende partij is en dat de KBZB een autonoom financieel beleid
moet voeren.
In elk geval is elke federale dotatie onderworpen aan de volgende voorwaarden:


wordt enkel toegekend na individuele beslissing van de nationale voorzitter



wordt jaarlijks beoordeeld op basis van het financiële resultaat van het KBZB-boekjaar.

Indien eventueel een federale dotatie wordt toegekend, dan zal dit gebeuren volgens de algemene principes zoals
voorgesteld door de FFBN (zie addendum).
Bijkomend beslist de RVB dat met onmiddellijke ingang alle kosten verbonden aan kiné’s niet meer ten laste zullen
genomen worden door de KBZB, maar wel door de respectievelijke regionale federatie.
02.3. EK 2012
- stand van zaken organisatie EK & EJK
G. STRAETEMANS doet verslag van de vooruitgang en de werkzaamheden in het kader van het EK2012. Er worden
aanzienlijke subsidies voorzien door de Vlaamse Overheid en de Nationale Loterij
EJK2012: de presentatiebrochure is afgewerkt en wordt binnenkort verspreid naar de LEN-federaties.
De website is binnenkort online: www.europeanjuniors2012.be
- LEN TSSC Meeting Antwerp2012
De LEN vraagt om de jaarlijkse LEN Technical Synchro Committee meeting in Antwerpen te houden (eind januari –
begin februari). De RVB gaat hiermee akkoord voor zover hieraan geen bijkomende kosten of verplichtingen verbonden
zijn voor de KBZB.
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02.4. Organisatie Belgische Kampioenschappen 25m 2011:
W. GEORGES geeft toelichtingen over de status van het zwembad Wachtebeke. De beweegbare muur is nu geblokkeerd
op de 25m-stand. Bijgevolg is er geen probleem voor zwemcompetities in 25m-bad (BK 25M), maar is het 50mcompetitiezwembad voor onbepaalde tijd niet beschikbaar. Bijgevolg zal de Speedo Challenge uitzonderlijk in een 25mbad gezwommen worden.
02.5. Dossier Sponsoring KBZB
De RVB heeft kennis genomen van het bijgewerkte sponsoringdossier en bespreekt inhoudelijk de mogelijke publicitaire
return die de KBZB in eigen beheer kan aanbieden.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. De RVB heeft kennis genomen van de gedragscode voor alle begeleiders van nationale ploegen, opgesteld door C.
LIPPENS en W. GEORGES, en keurt dit goed. Deze gedragscode is verplicht te ondertekenen door iedere begeleider,
aangeduid door en geaccrediteerd via de KBZB,
03.2. LEN EK OW SEN Eilat 2011: rapport
De RVB heeft kennis genomen van de resultaten van B. RYCKEMAN: 10KM > 16 plaats - 25KM > Europees kampioen!
e

De RVB feliciteert B. RYCKEMAN met deze schitterende prestatie. De 3 voorzitters zullen Brian RYCKEMAN & partner,
coach RIK VALCKE en voorzitter Robert DOOMS uitnodigen voor een huldiging in Oostende op woensdag 05 oktober.
03.3. Aanduiding delegatieleider(s) EK SWI 25M Szczecin 08-11 dec 2011
P. EVRARD - G. STRAETEMANS (onder voorbehoud)
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
- Lijst selecteerbare atleten OS LONDON 2012: B. Ryckeman – F. Lecluyse
- Uitnodiging Multidisciplinaire stage SWI Vittel 2011
- Circulaire BOIC over ADAMS-whereabouts van atleten die in aanmerking komen voor OS LONDON 2012
04.2. FINA
- Info FINA Registered Testing Pool Q4 2011: F. Heersbrandt – F. Lecluyse – B. Ryckeman
- Info Bids for FINA Competitions 2012-2014
- FINA Water Polo Referees Schools 2011 & FINA Water Polo Referees List 2012
De RVB heeft kennis genomen van de melding van R. RYCKAERT om zijn activiteiten als internationaal WPscheidsrechter te hervatten. Hij vraagt om deel te mogen nemen aan de (verplichte) FINA WP Referees School te
Hamburg (GER – 28-30 oktober 2011) teneinde zijn status als internationaal scheidsrechter te kunnen behouden. De RVB
keurt deze aanvraag goed en zal deze kosten ten laste nemen.
04.3. LEN
- Nieuwe LEN-website is momenteel “under construction”.
- LEN Bids 2012-2014: oproep tot kandidaat-organisatoren
- LEN Magazine 5 editie is momenteel online beschikbaar.
e
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04.4. VZF
- afvaardiging RVB KBZB
M. Demeester werd aangeduid als vervanger van G. Straetemans, indien deze laatste verhinderd zou zijn wegens EKverplichtingen. VZF zal vermoedelijk ook binnenkort een vervanger aanstellen voor G. JANSSEN.
- De RVB heeft kennis genomen van het verslag RVB VZF 16.05.11, meerbepaald van een item omtrent de mogelijke
introductie van afzonderlijke Vlaamse zwemdiploma’s. De KBZB is verrast dat ze niet op de hoogte is gesteld van dit
initiatief op Vlaams niveau en kan hiermee moeilijk akkoord gaan.
W. GEORGES zal hieromtrent schriftelijk informeren bij secretaris-generaal F. VANHUYNEGHEM.
In geval van afzonderlijke Vlaamse zwemdiploma’s door de VZF, zal de FFBN ook eigen zwemdiploma’s beginnen
uitgeven. In dit geval zal er geen enkele sprake meer zijn van eventuele federale dotaties aan de regionale federaties.
04.5. FFBN
B. PAREZ werd verkozen als nieuw lid van de RVB FFBN.
04.6. Samenstelling federale commissies KBZB
- Tuchtcommissie WP: ontslag G. FOGOLIN. Voorlopig kan de TCWP enkel zetelen met drie leden.
Een dringende oproep tot rekrutering van 2 nieuwe kandidaten binnen de taalrol FFBN is noodzakelijk.
Er wordt onderzocht of een reglementswijziging opportuun is zodat de Tuchtcommissie zou kunnen zetelen met 1
neutrale voorzitter en twee leden (1 per regionale federatie).
- Kandidaturen Centrale Scheidsrechterscommissie (uitbreiding 4 > 6 permanente leden): F. PETIAUX (FFBN) – J.
ANDRIES (VZF). De Centrale Scheidsrechterscommissie heeft al sinds enkele jaren een uitgebreide samenstelling van 6
leden, die momenteel enkel zetelt om klachten over scheidsrechterlijke beslissingen te onderzoeken. De twee
bijkomende leden hiervoor zijn F. PETIAUX en A. D’HOSSCHE. Niettemin vraagt de RVB zich af of de Centrale
Scheidsrechterscommissie een algemene oproep tot kandidaat-leden naar alle WP-clubs heeft verstuurd in het kader
van de uitbreiding van 4 naar 6 leden.
- De RVB neemt kennis van de vervanging van A. D’hossche door S. Damman als afgevaardigde van de NAT WP JEU 9697-98 tijdens de competitiewedstrijden in het BK Waterpolo.
05. Allerlei
05.1. Diverse briefwisseling
- BK OW 2011
De RVB neemt kennis van diverse briefwisseling aangaande deze Open Water-competitie.
- KZK vzw: vraag tot behoud van status in Afdeling I van Seniores-team Waterpolo naar aanleiding van de opsplitsing
van de huidige vzw KZK in twee aparte vzw’s (clubs): KZK vzw voor zwemactiviteiten en een nieuwe vzw voor uitsluitend
waterpoloactiviteiten.
C. LIPPENS en W. GEORGES geven toelichting over een voorstelontwerp, uitgewerkt en uitgeschreven met betrekking tot
structuurwijziging (fusie, opsplitsing, etc.) en/of naamswijziging van clubs / vzw’s. Aangezien de regionale
zwemfederaties hierin een cruciale rol hebben (aanvaarding, toelating en ontslag van leden – clubs – vzw’s) zullen deze
beide vanzelfsprekend de nodige inspraak hebben over het statuut van nieuwe vzw-clubs.

OPGEMAAKT

VERSTUURD

OPMERKINGEN

GOEDKEURING

22/09/2011

05/10/2011

19/10/2011

20/10/2011

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

3

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
De RVB beslist in elk geval dat de status en de naam van KZK niet meer kan gewijzigd worden voor het komende
waterpoloseizoen 2011-2012. Immers, enkel op de Algemene Vergaderingen van de beide regionale federaties (tijdens
de maand maart) kunnen nieuwe of gewijzigde clubs aanvaard of bevestigd worden. In het geval KZK wenst te splitsen
dan is het aangewezen dat deze club momenteel al begint met de nodige administratieve aanvraag- en
splitsingsprocedures binnen de VZF zodat deze structuurwijziging op de AV VZF (maart 2012) zou kunnen bevestigd
worden, zodat de nieuwe Kortrijkse WP-vzw vanaf volgend WP-seizoen 2012-2013 rechtsgeldig kan inschrijven en
deelnemen. Betreffende het behoud van status in 1 WP-afdeling van KZK heeft de RVB KBZB voorlopig nog geen
e

beslissing genomen. W. GEORGES zal ter zake een algemene timing en een gedetailleerd procedureproject opmaken.
- CNBA: vraag tot subsidie voor organisatie zwemwedstrijd. De KBZB kan hieraan geen gunstig gevolg geven.
05.2 Financiële steun KBZB aan organisatie EK2012: G. STRAETEMANS had graag spoedig duidelijkheid ontvangen over
de financiële tegemoetkomingen voor de EK-organisatie. De RVB, zonder G. STRAETEMANS, zal over dit punt oordelen
tijdens een korte bijeenkomst op 04 oktober.
Complementair aan de steun van de KBZB meldt P. EVRARD dat de FFBN zal steunen door middel van de aankoop van
diverse tickets en VIP-arrangementen. Bij de VZF dient nog intern besproken te worden welke steun er wordt toegekend.
05.3. W. GEORGES meldt dat de huurovereenkomst van het bondsbureel is afgelopen op 01.09.2011. De Stad Brussel
heeft inmiddels voorgesteld om middels een bijvoegsel het huurcontract te verlengen voor een periode van 3 jaar.
De RVB gaat hiermee akkoord.

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

De verslaggever, Wouter Georges,
Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:

DONDERDAG 20 OKTOBER 2011 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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