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

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur
Martin DEMEESTER – Dirk CALUS, bestuurders VZF
Paul EVRARD – A. VANDER BEKEN, bestuurders FFBN
Verontschuldigd: Georges STRAETEMANS – Christiane DE SCHEPPER
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 22/11/2011 zijn goedgekeurd (geen opmerkingen ontvangen).
02. Financiën
02.1. Organisatie BK SWI OPEN 2012
- De RVB neemt kennis van de schriftelijke bevestiging van BRABO om het BK OPEN 2012 te organiseren in het
Wezenberg-zwembad. De RVB aanvaardt het bod van € 2.500,00 en bevestigt de toekenning van deze organisatie aan
BRABO na betaling van het reglementaire voorschot.
- Voorstellen tot programmawijziging BK SWI OPEN 2012: op vraag van de SCZW wordt het programma heel beperkt
gewijzigd in functie van Olympische kwalificatie. De RVB keurt de kleine aanpassing goed (enkel omwisseling van 50m
& 200m vlinderslag Heren).
02.2. Stand van zaken Sponsoring KBZB
- LDC Consulting:
W. GEORGES geeft een kort verslag van zijn onderhoud met CROKY. Het dossier evolueert voorlopig in gunstige zin.
Een langdurige overeenkomst van 3 à 4 jaar behoort tot de mogelijkheden, maar voorlopig wordt het voorstel nog in
detail geëvalueerd door CROKY.
-

ARENA:

ARENA heeft kennis genomen van de opmerkingen van de KBZB over het ontoereikende voorgestelde materiaalbudget.
ARENA zal dit terugkoppelen met de hoofdzetel in Italië en vermoedelijk in januari meer feedback terugbezorgen aan de
KBZB. ARENA werd eveneens door KBZB verzocht om een concreet voorstel over te maken aan FFBN. Voor ARENA is
het een absolute voorwaarde dat ze zouden kunnen partner worden van de 3 federaties samen.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. EK 2012:
- De RVB heeft kennis genomen van de algemene memo over de EK-organisatie, opgemaakt door W. GEORGES,
inclusief het competitieprogramma, de website en de ticketprijzen. Bestelformulieren voor tickets werden reeds
verstuurd naar alle Belgische clubs.
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- Aankoop tickets en VIP
De FFBN zal een deel van de tickets betalen voor hun clubs SY / SWI. De VZF zal eveneens een ticketpakkage aankopen
voor clubs en commissieleden. VZF / FFBN nodigen al hun respectievelijke commissieleden en VIPS uit.
- VIP-uitnodigingslijst: de RVB heeft kennis genomen van het voorstel. De KBZB zal enkel (inter)nationale organisaties en
persoonlijkheden uitnodigen en 4 leden (2 VZF – 2FFBN) van elke Nationale Sportcel.
P. EVRARD vraagt om uniforme uitnodigingen op te maken die elke federatie naar eigen keuze kan gebruiken om
personen te inviteren. De VIP-uitnodigingslijst zal aangepast worden met een verdeling van uitnodigingen voor VZF /
FFBN / KBZB.
In elk geval zal de RVB in januari een speciale vergadering vastleggen die uitsluitend over het EK zal handelen en
waarbij alle onderwerpen en vragen aan het OC aan bod zullen komen.
- TEAM Synchro BELGIUM
M. LOUWAGIE geeft lezing van mail G. STRAETEMANS dd. 1 december met een aantal opmerkingen over de
selectiecriteria Team SYNCHRO. De RVB bespreekt nogmaals de chronologie van de beslissingen aangaande de
eventuele selectie en deelname van een team SYNCHRO.
De RVB behoudt in elk geval zijn standpunt betreffende de opgelegde selectiecriteria en zal bijgevolg een evaluatie
maken eind januari na afloop van de twee vooropgestelde kwalificatiewedstrijden.
W. GEORGES meldt dat eventueel overwogen zou kunnen worden om Belgische Pre-swimmers op het EK SYNCHRO
toe te laten, maar ook dit dient nog later verder besproken te worden.
03.2. EK 25M Szczecin 2011:
- De RVB heeft kennis genomen van het verslag van delegatieleider P. EVRARD. Bijkomende gedetailleerde toelichtingen
worden gegeven door Paul EVRARD.
Sportieve prestaties: heel positief met 3 bronzen medailles en zeer veel mediabelangstelling.
P. EVRARD benadrukt de bijzonder goede sfeer en samenwerking binnen de nationale delegatie en binnen de
aflossingsploegen.
Negatief punt was opnieuw het SPEEDO-materiaal (o.a. gebrek aan wintervest). De KBZB zal dit schriftelijk melden aan
de verantwoordelijke van SPEEDO.
- P. EVRARD maakt eveneens melding van een aantal opmerkingen over de overeenkomst KBZB-atleet:
•

Problematiek aanvang & duur overeenkomst

•

Problematiek niet-ondertekening: iemand die geen lid van nationale ploeg is, heeft geen overeenkomst
ondertekend en komt in principe niet in aanmerking voor onkostenterugbetaling. De RVB behoudt zich echter
steeds het recht en de vrijheid om hierop afwijkingen toe te staan.

•

Problematiek verplichte aanwezigheid 3 dagen BK SWI / verplichte aanwezigheid 1 dag BK OW
Aangezien er voor de Europese titel van B. RYCKEMAN hierop een uitzondering toegestaan, dus beslist de RVB
eveneens, maar enkel voor 2011, een uitzondering toe te staan voor F. HEERSBRANDT en J. AERENTS, die
beiden niet gedurende 3 dagen actief waren op het BK OPEN.
P. EVRARD vraagt om in 2012 rekening te houden met het verschil in voorbereiding EK en OS en de verplichte
deelname te nuanceren, afhankelijk van de atleet en hun specialiteit. De zwemmer zou bijvoorbeeld min. 2 van
de 3 competitiedagen verplicht actief moeten zijn in zijn of haar disciplines / specialiteiten.
Voorzitter M. LOUWAGIE benadrukt dat de KBZB steeds de vrijheid heeft om af te wijken van bepaalde
principes, dus wordt het bovenstaande vooralsnog niet beschouwd als een nieuw vast principe. Alle lopende
overeenkomsten dienen tot nader orde allemaal nageleefd te worden tot hun contractuele einddatum.
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Na raadpleging van de beide technische directeurs zal W. GEORGES opnieuw met C. LIPPENS de huidige
overeenkomst bestuderen en aanpassen en amenderen waar nodig (preciseren van uitzonderingsregels).
W. GEORGES herinnert er aan dat de gedragscode enkel door de aangeduide begeleiders dient ondertekend te
worden, en dus niet door de atleten. P. EVRARD vraagt om voor het vertrek steeds een lijst te ontvangen van de
atleten die nog geen ondertekende overeenkomst hebben ingediend. W. GEORGES meldt dat alle atleten,
uitgezonderd J. COREELMAN, in 2011 actief waren op WK & EJK, en dus al een overeenkomst hadden
ondertekend.
03.3. Info WK 25M Istanbul 2012
FINA voorziet Travel & Hotel Accommodation Assistance voor 3 atleten en 1 official.
03.4. Verzoek SCWP tot deelname aan internationaal WP-tornooi City Games Odense (DEN) – 07-13 juli 2012
- Blijkbaar is er al een engagement tot deelname van de VZF & FFBN voor de regionale selectieploegen U13 & U15 en
vraagt de SCWP de goedkeuring van de KBZB RVB met betrekking tot de deelname van het nationale U17 team.
- In principe zijn er nog geen internationale tornooiactiviteiten voorzien in 2012. Niettemin is de RVB van oordeel dat er
geen zekerheid is over het internationale sportieve niveau van dit evenement en geeft de RVB voorkeur aan
stageactiviteiten en oefentornooien met onze buurlanden NED-FRA-DUI-GBR. Bijgevolg beslist de RVB dat de nationale
selectie U17 niet deelneemt aan dit waterpolotornooi.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
- Colloquium “Seksueel misbruik in de sport” – 30.11.2011 (Sodehotel Woluwe): geen specifieke commentaren
In dit kader meldt W. GEORGES dat zowel FINA als LEN vandaag een persbericht hebben verstuurd over de schorsing
van F. BOMIO, voorzitter LEN TOWSC en secretaris FINA TOWSC, wegens misbruik van minderjarigen.
- De deelname van B. Ryckeman aan de 10KM OW / OS2012 is bevestigd aan de FINA.
- Info & introductie BOIC-promotiecampagne “Road to London”
04.2. FINA
De RVB heeft kennis genomen van de volgende documenten en informaties:
- Memorandum Swimming Qualification Procedure - OS LONDON 2012
- IOC Anti-Doping Rules OS LONDON 2012
- Update FINA Whereabouts RTP Q1 2012: B. RYCKEMAN – K. BUYS – J. COREELMAN – F. HEERSBRANDT – K.

JANSSENS – F. LECLUYSE – P. TIMMERS – E. VAN DER STRAETEN – E. VANLUCHENE – J. AERENTS
- Age Groups FINA World Junior OW Championships
Op vraag van P. EVRARD heeft secretaris-generaal W. GEORGES een overzichtnota opgesteld met de diverse
leeftijdsgroepen en –categorieën per federatieniveau (BEL – LEN – FINA), aangezien deze op sommige punten
aanzienlijk verschillend zijn.
- FINA World Swimming Officials Seminar (12-15 april 2012) – Tokyo (JPN)
De KBZB is bereid om de 500 dollar FINA-support per official VZF & FFBN ter beschikking te stellen aan eventuele
kandidaten die dit seminarie wensen bij te wonen.
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- Goedkeuring FINA OS-kwalificatiewedstrijden: GPICF 2012 (La Louvière / 27-29 apr) & OPEN FFBN Champs 2012
(Seraing / 04-05 feb)
04.3. LEN
De RVB heeft kennis genomen van de volgende documenten en informaties:
- New LEN Official Website & LEN Magazine Online
- LEN Waterpolo Referees School 2012 – Istanbul (TUR) voor nieuwe kandidaat-scheidsrechters
- Kalender LEN Events:
o

EK OW JUN 13-15 juli 2012: Kocaeli (TUR)

o

EK OW SEN 12-16 september 2012 : Piombino (ITA)

o

EK SWI JUN 2014: Dordrecht (NED)

o

EK WP SEN 2016: Belgrado (SRB)

04.4. VZF
De RVB heeft kennis genomen van de coöptatie van dhr. J. Van Der Straeten als nieuw bestuurslid van de VZF.
04.5. FFBN: geen specifieke info
05. Allerlei
05.1. VOORSTEL Kalender vergaderingen KBZB 2012
De volgende vergadering RVB met aansluitend Nieuwjaarsdiner zal doorgaan op donderdag 12 januari 2012 (18u00).
05.2. Memorandum: aansluiting, aanvaarding, uittreding en uitsluiting van nieuwe vzw’s (clubs) bij de regionale
federaties (splitsing, fusie, naamswijziging, etc.). W. GEORGES geeft toelichting bij het overzichtschema. Bedoeling is dat
de regionale federaties meer gedetailleerde inlichtingen aan de KBZB zouden verstrekken bij elke wijziging of aansluiting
van aangesloten clubs, in het bijzonder wanneer het waterpoloclubs betreft.
05.3. De RVB heeft kennis genomen van het verslag van de juryvoorzitter & kamprechter BK SWI 25M 2011 Wachtebeke.
P. EVRARD komt nogmaals terug op het probleem van de dubbele licentie van een zwemster en vraagt een betere
administratieve regeling en procedure voor onderlinge transfers tussen de regionale federaties.
W.GEORGES zal een tweetalig transferformulier opmaken voor overgangen met onderlinge toestemming tussen FFBN
en VZF.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever,
Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:

DONDERDAG 12 JANUARI 2012 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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