KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 12 JANUARI 2012 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 – Christiane DE SCHEPPER – A. VANDER BEKEN, bestuurders FFBN
Verontschuldigd: Johnny VAN DER STRAETEN
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 22/12/2011 worden goedgekeurd (geen opmerkingen ontvangen).
02. Financiën
02.1. Voorlopige exploitatierekening per 31.12.2011 + Voorstel Budget 2012
W. GEORGES zal pas binnenkort het exploitatieresultaat afwerken en een budgetvoorstel voorbereiden.
02.2. Resultaten Propagandacommissie 2011
De RVB heeft kennis genomen van de verkoopcijfers en de omzet van het boekjaar 2011.
Ondanks de aanzienlijke stijging van het aantal verkochte Franstalige zwembrevetten is er een grote daling van de
omzet voor de KBZB omwille van een gewijzigde tariefstructuur (kleinere winstmarge).
02.3. Stand van zaken Sponsoring KBZB
- ARENA: de RVB verzoekt W. GEORGES om de desiderata van de 3 federaties te bundelen teneinde 1 globaal voorstel te
bekomen van ARENA op basis van deze gezamenlijke bedragen en materiaalbudgetten.
In dit kader zal de KBZB eveneens een onderhoud aanvragen met SPEEDO teneinde de eventuele verdere
samenwerking te bespreken.
- CROKY: W. GEORGES meldt dat er bijkomende informaties werden bezorgd aan CROKY, maar dat er nog geen
feedback of nieuws is betreffende het afsluiten van een sponsoringovereenkomst. W. GEORGES en L. DECLERCQ zullen
dit verder prioritair opvolgen.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. EK 2012: er wordt een interne vergadering tussen KBZB, VZF, FFBN & OC vastgelegd >
DINSDAG 07 FEBRUARI 2012 – 12u00 – ANTWERPEN (locatie nog te bepalen).
Per regionale federatie zal 1 gemandateerde vertegenwoordiger aanwezig zijn. Voor de KBZB zullen M. LOUWAGIE en
W. GEORGES aanwezig zijn. Diverse agendapunten: inventaris, checklist van diverse topics en items zoals tickets, VIPS,
uitnodigingen (lay out, mailing), Er zal eveneens besproken worden op welke manier de financiële steun van de KBZB
exact besteed zal worden. FFBN & VZF kunnen nog plaatsen reserveren voor hun clubs en leden tot eind februari.
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04. Briefwisseling
04.1. BOIC
- Dienstverlening aan de sportbonden – Financiële steun 2012: de RVB neemt kennis van deze aanzienlijke steun,
hoofdzakelijk bestemd voor de organisatie van het EK2012 Antwerpen.
04.2. FINA
- Kandidaten FINA World SWI Officials Seminar – Tokyo (JAP): 12-15 april
Op kosten van de KBZB zal 1 afgevaardigde gestuurd worden, aangeduid door de SCZW, in 2012 wordt eerst voorkeur
gegeven aan een FINA official van de VZF. Totale kostprijs bedraagt ongeveer 2000 euro met 1000 dollar FINA-steun.
Bijkomende voorwaarden:
-

Verplichting om bij terugkomst een nationale clinic te organiseren voor de Belgische officials

-

Tweetalig zijn

04.3. LEN
- LEN Constitutional Rules: De RVB neemt kennis van dit voorstel tot nieuwe statuten LEN (verplichte aanpassing
wegens vestiging in LUX). Nationale Federaties kunnen opmerkingen en amendementen indienen tem 17.02.2012.
G. STRAETEMANS meldt dat de LEN een Buitengewoon Congres zal organiseren tijdens het EK Antwerpen (26 mei) en
dat er al verkiezingen zullen zijn op het LEN Congres 2012 (Lissabon) ipv het LEN Congres 2013 (GBR).
04.4. VZF: nihil
04.5. FFBN: nihil
05. Allerlei
05.1. Voorstellen tot reglementswijzigingen KBZB-reglementen (ed.2012)
P. EVRARD vindt dat de commissies te weinig tijd hebben om reglementswijzigingen in te dienen. W. GEORGES
antwoordt dat elk jaar dezelfde timing en procedure worden toegepast zodat de commissies geacht worden tijdens hun
jaarlijkse werking al de mogelijkheid hebben om te anticiperen en stelselmatig alle voorstellen tot wijzigingen te
bundelen en bij te houden. Bijgevolg beslist de RVB de deadline te verplaatsen naar 16 februari 2012 waarna de RVB zal
oordelen over alle ontvangen voorstellen tot reglementswijziging. De RVB heeft reeds enkele voorstellen ontvangen van
de SCSY en de CCA. De RVB bespreekt ook alvast het voorstel tot afschaffing van medische attesten (forfaits) en keurt dit
goed op voorwaarde dat dit nieuwe systeem identiek is aan de LEN en de FINA. Bijgevolg moeten de clubs tot 48u voor
aanvang van elk BK de mogelijkheid hebben om inschrijvingen te schrappen (enkel schrappen!!). Deze wijziging wordt
van kracht op 01.03.2012.
05.2. Update Kalender vergaderingen KBZB 2012: de RVB heeft de eerstvolgende vergaderingen definitief vastgelegd.
05.3. W. GEORGES meldt dat RSCM kandidaat is om het BK SY Juniores 2012 te organiseren in het zwembad te
Hofstade op 18.03.2012 (WE BK OPEN SWI) ipv de voorziene datum van 11.03.2012.
De RVB kan dit niet goedkeuren aangezien deze nieuwe datum 18.03.2012 ongeschikt is voor de FFBN-clubs wegens
een synchrowedstrijd te Seraing (Gala Télévie).
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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