KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 04 OKTOBER 2011 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD

Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Martin DEMEESTER - Dirk CALUS, bestuurders VZF
Paul EVRARD – A. VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN

01. Financiën
EK2012
1.1

De RVB bespreekt de financiële situatie van de KBZB (exploitatierekening 30.09.2011 & prognose financieel

resultaat boekjaar 2011-2012) in functie van de toekenning van een federale subsidie aan het OC EK Antwerpen 2012.
Voor het boekjaar 2011 wordt een positief resultaat verwacht, terwijl het boekjaar 2012 volgens de beschikbare
informatie voorlopig een negatief exploitatieresultaat zal vertonen.
Op voorstel van voorzitter M. LOUWAGIE zal de KBZB eenmalig een gemaximaliseerd bedrag van € 50.000 voor het
geheel van de EJK & EK-organisaties toekennen op voorwaarde dat deze financiële bijdrage aangewend wordt om
diverse federale kosten / returnopties te bekostigen.
W. GEORGES wordt belast met het opmaken van een opsommende lijst met alle relevante kosten of voorziene
mogelijkheden tot return die in deze financiële KBZB-bijdrage moeten inbegrepen worden
De RVB stelt uitdrukkelijk dat er in geen geval meer dan 50.000 euro zal gespendeerd worden in dit dossier.
1.2. Financiële kosten deelname Synchro BEL op EK 2012
Voorzitter M. LOUWAGIE uit zijn ontevredenheid over de onduidelijke communicatie van het VZF-standpunt over de
financiering van een nationale synchroselectie. Na discussie blijkt dat, in tegenstelling tot de SPCEL SY dd. 22/09/2011,
uiteindelijk geen enkele federatie de selectie van een nationaal synchroteam ondersteunt, niettegenstaande een recent
voorstel van G. STRAETEMANS aangaande de verdeling van de deelnamekosten van een synchroteam.
Bijgevolg zal de KBZB in geen geval een team inschrijven op het EK2012.
Het voorstel om de beste SOLO en het beste DUO, ongeacht FFBN of VZF, van het Belgisch Kampioenschap Seniores in
te schrijven op het EK2012 wordt niet weerhouden wegens geen representatief sportief niveau.
De RVB beslist bijgevolg dat de selectie van de beste SOLO en het beste DUO dient te gebeuren op basis van een
representatieve sportieve prestatie op een internationale wedstrijd in het buitenland. De SCSY zal verzocht worden om
een voorstel te doen hieromtrent (keuze van selectiecompetitie, timing selectieperiode, etc.).
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02. Allerlei
02.1. Selectiecriteria 2012: Gezien de schriftelijke bevestiging van dhr. J. Vander Straeten (voorzitter BRABO) dat de
finales met 8 zwemmers zullen gezwommen worden, zal de KBZB de Antwerp Diamond Swimming Race 2012 alsnog
aanvaarden als EK- & EJK-kwalificatiewedstrijd. Bovendien zal deze competitie bij de FINA geregistreerd worden als OSkwalificatiewedstrijd (onder voorbehoud van goedkeuring en aanvaarding door FINA).
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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