KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS – Johnny VAN DER STRAETEN, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER – Arthur VANDER BEKEN, bestuurders FFBN
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 12/01/2012 worden goedgekeurd (geen opmerkingen ontvangen).
02. Financiën
02.1. Financieel dossier KBZB boekjaar 2011 + Budgetvoorstel 2012
De RVB heeft kennis genomen van de financiële stand van zaken:
- positief resultaat voor boekjaar 2011
- gezien de annulatie van de federale dotatie voor het EK2012 zal het boekjaar in 2012 ongeveer break-even zijn.
W. GEORGES zal het financieel dossier 2011 (inclusief budgetvoorstel 2012) aanpassen zodat dit in april ter goedkeuring
kan voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.
02.2. Info SPEEDO / ARENA
W. GEORGES heeft recent contact gehad met de verantwoordelijken van ARENA en dient morgen een gezamenlijk
voorstel in te dienen namens de 3 federaties. Aan VZF & FFBN werd informatie & feedback opgevraagd over hun
respectievelijke specifieke ARENA-voorstel alsook over de gewenste condities. Uiteraard dient na reactie van ARENA nog
verder onderhandeld te worden, bijv. de duur van een eventuele overeenkomst > 4 of 8 jaar?
- M. LOUWAGIE brengt verslag uit van zijn meeting met R. SMOLDERS - SPEEDO. Een voorstel wordt pas verwacht
tegen april.
02.3. Vrijwilligersvergoedingen Scheidsrechters
M. LOUWAGIE meldt dat er binnen het BOIC een meeting voor sportfederaties zal doorgaan om een algemene regeling /
ruling uit te werken met de fiscus aangaande vergoedingen voor vrijwillige officials en scheidsrechters. W. GEORGES
wordt verzocht deze bijeenkomst bij te wonen. Ook onkostenvergoedingen voor atleten zullen besproken worden.
Het gebruik van fiscale fiches binnen de KBZB moet onderzocht worden en W. GEORGES zal het juridisch advies van het
BOIC aangaande onkostenvergoeding updaten in samenspraak met het BOIC.
02.4. Belgische Kampioenschappen 2012
- De 2 oproep voor de resterende BK’s werd verstuurd.
e

Opening op 21.03.2012 door de RVB (ter gelegenheid van de vergadering van de SPCEL SWI – 19u00).
- De RVB bevestigt de organisatie van het BK SY JUN 11.03.2012 te Gilly (organiserende club SNC) voor het
minimumbedrag van € 50,00.
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- De RVB heeft reeds kennis genomen van het voorstel van de SCZW aangaande de data BK Zwemmen 2013.
Deze dienen goedgekeurd te worden door de SPCEL SWI op 21.03.2012.
03. Voorstellen tot wijzigingen KBZB-reglementen editie 2012
03.1. Bespreking voorstellen tot reglementswijzigingen
W. GEORGES heeft pas recent een aantal documenten ontvangen van SCWP – SCZW – CCA – SCSY.
Samen met bijkomende reglementaanpassingen zullen al deze voorstellen verwerkt worden in een globale synthese, die
vervolgens eerst wordt besproken met C. LIPPENS alvorens het finale document ter goedkeuring voor te leggen aan de
RVB.
04. Internationale Wedstrijden
04.1. EK 2012:
- De RVB heeft kennis genomen van de diverse briefwisseling en relevante berichtgeving over de EK2012-organisatie te
Antwerpen. De LEN heeft vandaag per persbericht laten weten dat het EK zal doorgaan in Debrecen (HUN).
- Aanduiding delegatieleiders BEL > zal gebeuren op 21.03.2012
- Kandidaturen Officials SY & SWI > voorlopig enkel kandidatuur van M. Classen-Schwall ontvangen
- Debrecen > gezien de slechte hotelervaring in 2007 beslist de RVB om een prospectie ter plaatse te doen door TD’s of
W. GEORGES, waarna op basis van de diverse hotelkeuzes spoedig een hoteloptie zal geboekt worden alsook de huur
van 2 minibussen voor het lokaal transport.
04.2. EJK 2012: aanduiding delegatieleider zal eveneens gebeuren op 21.03.2012.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- OS London 2012
* Update lijst “Selecteerbare atleten”: K. BUYS – F. HEERSBRANDT
* Afsluitingsdatum SWI-selectie: 01.06.2012 of 18.06.2012? BOIC wenst 01.06.2012 als uiterste limiet, terwijl KBZB en TD’s
een verzoek hebben ingediend om de FINA-limietdatum te hanteren (18.06.2012). De KBZB is in afwachting van de finale
beslissing van het BOIC hieromtrent.
- Info dienstverlening en reductietarieven EUROPCAR, ook geldig voor regionale federaties en aangesloten clubs.
- Oprichting VZW Belgisch Arbitragehof voor de Sport
P. EVRARD wenst spoedig de bijkomende informatie over de werking te ontvangen teneinde te bekijken of eventuele
interne geschillen binnen een regionale federatie ook zouden beslecht kunnen worden door dit Arbitragehof.
De KBZB zal alvast dit arbitrageorgaan opnemen in de officiële KBZB-reglementen.
05.2. FINA
- Memo Bidding Procedure 13 FINA World Swimming Championships (25m) 2016
th

- FINA World Swimming Officials Seminar (12-15 april 2012) – Tokio (JAP): evaluatie kandidaturen. Niettegenstaande de
loting door de SCZW tussen M. SCHWALL & B. PAREZ blijkt dat op de voorgaande RVB dd. 12.01.2012 werd beslist om
eerst een VZF-official te sturen. Bijgevolg duidt de RVB L. ULENAERS aan op voorwaarde dat hij na afloop in België een
nationale clinic organiseert. Indien niet, zal de KBZB alle gemaakte kosten terugvorderen.
Bijkomend beslist de RVB dat er jaarlijks een beurtrol tussen VZF en FFBN moet gerespecteerd worden betreffende de
deelname aan dergelijke gesubsidieerde FINA-seminaries voor SWI Officials. De RVB herinnert eraan dat alle activiteiten
van FINA Officials SWI in principe ten laste zijn van de regionale federaties tenzij anders bepaald door de KBZB.
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- FINA Swimming Officials List N°17 (deadline: 30.06.2012): voorlopig enkel de kandidatuur van R. SCHORREWEGEN
ontvangen (verlenging van status als starter)
- FINA Swimming Officials School (15-16 maart 2012) – St. Petersburg (RUS)
- FINA Judges Synchro School (15-18 maart 2012) – Athene (GRE)
- Fina Open Water Officials School (29-31 maart 2012) – Eilat (ISR)
05.3. LEN
- Bevestiging datum en locatie LEN Congres: 29 september 2012 – Cascais (POR)
- Briefwisseling LEN / Special Olympics Belgium
- European Open Water Swimming Cup 2012: definitieve kalender
- LEN Office: ontslag van Simona Spurio – Logistics Coordinator
05.4. VZF: uitnodiging Algemene Vergadering op 24.03.2012 - Grobbendonk
05.5. FFBN: nihil
05.6. Behandeling klacht CHAT Charleroi vs. L. MERLOT
De RVB heeft tijdens de zitting de beide partijen gehoord.
De RVB zal op basis van alle beschikbare elementen een uitspraak doen op de volgende vergadering.
06. Allerlei
06.1. Update Kalender vergaderingen KBZB 2012
De RVB heeft de vergaderingen van de maand maart & april definitief vastgelegd.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:

DONDERDAG 29 MAART 2012 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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