KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG
ONDERDAG 29 MAART 2012 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
anwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur
Georges STRAETEMANS – Bart DEWULF – Johnny VAN DER STRAETEN, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER – Arthur VANDER BEKEN, bestuurders FFBN
M. LOUWAGIE verwelkomt dhr. Bart DEWULF en dhr. Johnny VANDERSTRAETEN als nieuwe bestuursleden binnen de RVB
KBZB, maar vraagt eveneens aan het secretariaat van de VZF om deze nationale vertegenwoordiging schriftelijk te
bevestigen. Vervolgens stellen alle aanwezige leden zich kort voor aan elkaar.
01. Notulen
01.1
De notulen van de vergadering gehouden op 16/02/2012 worden definitief goedgekeurd na aanpassing van
enkele opmerkingen.
02. Financiën
02.1. Project dossier Algemene Vergadering KBZB 26.04.2012
De RVB heeft kennis genomen van de volgende documenten:
- ontwerp dagorde + bijlagen
- nog toe te voegen documenten: beleidsverslag 2011 en verslag van rekeningnazichters (bijeenkomst voorzien op
maandag 02.04.2012).
- de regionale federaties worden verzocht om hun 7 gemandateerde vertegenwoordigers schriftelijk te melden aan de
KBZB.
- de RVB bespreekt de kandidaturen tot benoeming van “lid van verdienste”. De volgende personen zullen worden
voorgedragen aan de Algemene Vergadering: Gerard JANSSEN en Marie-José DEWIT.
De RVB beslist eveneens om het reglement over de toekenning van deze titel te verduidelijken: alle voorstellen tot
voordracht moeten schriftelijk ingediend en gemotiveerd worden door een regionale federatie waarna de KBZB Raad van
Bestuur elke aanvraag en elke voordracht afzonderlijk zal onderzoeken.
02.2. Annulatie EK-organisatie Swimevents
De RVB neemt hiervan akte waarna G. STRAETEMANS nogmaals een korte toelichting geeft aan de voltallige RVB
betreffende dit project. Ook de zwemclubs van de VZF hebben tijdens de AV VZF meer verduidelijking gekregen.
De RVB neemt eveneens kennis van de melding dat de EJK-organisatie volgens plan verloopt.
02.3. Info ARENA
Na indiening van een gezamenlijk voorstel namens de 3 federaties heeft ARENA laten weten dat zij niet kunnen voldoen
aan de gewenste eisen en voorwaarden. Van SPEEDO werd tot op heden nog geen nieuw voorstel ontvangen.
02.4. Belgische Kampioenschappen 2012:
Aangezien nog niet werd voldaan aan de betaling van het reglementaire voorschot zijn de toewijzingen nog steeds onder
voorbehoud. Voor het BK 25M Zwemmen in het nieuwe zwembad van Rozebroeken Gent kan de aanbesteding eveneens
pas definitief aanvaard worden op voorwaarde dat er een geldig homologatieattest wordt voorgelegd.
W. GEORGES zal hierover navraag doen bij RGSC.
03. Voorstellen tot wijzigingen KBZB-reglementen editie 2012
03.1. Bespreking en goedkeuring werkdocument met voorstellen tot reglementswijzigingen
W. GEORGES en C. LIPPENS geven bijkomende toelichtingen met betrekking tot de diverse voorstellen van dit
werkdocument.
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Enkele specifieke grondige wijzigingen worden in detail besproken door de RVB:
-

schrappen van Commissie der Wijzen als intern rechtsprekend orgaan en doorverwijzing naar Belgisch Arbitragehof
voor de Sport.

-

afschaffing medische attesten voor forfaits, mogelijkheid tot kosteloze afmelding tot 24u voor aanvang van het
Belgisch Kampioenschap (geldig voor alle disciplines), voor elke onaangekondigde afwezigheid na deze termijn wordt
een administratieve kost van € 15 aangerekend. De RVB stelt vast dat dit nieuwe systeem gelukkig geen aanleiding
geeft tot een daling van opbrengsten.

De RVB keurt de voorgestelde reglementswijzigingen goed. De nieuwe aangepaste versie van de KBZB-reglementen
(editie 2012) wordt zo spoedig als mogelijk verspreid en gepubliceerd.
04. Internationale Wedstrijden
04.1. EK 2012 Debrecen:
- aanduiding delegatieleider > P. EVRARD
- bevestiging begeleidende coaches & kinés (vergadering RVB dd. 21.03.12)
De RVB bevestigt de aangeduide begeleidende coaches & kinés.
De 3 voorzitters bespreken het gepland onderhoud met R. GAASTRA.
(Tijdens deze bespreking heeft J. VAN DER STRAETEN de zitting verlaten.)
- bevestiging kandidaturen officials > M. Classen-Schwall (SWI) – R. Buggenhout (SWI) – E. Van der Gucht (SY)
- afgevaardigden KBZB op Buitengewoon Congres LEN (26.05.12): P. EVRARD
- de RVB heeft post factum kennis genomen van de afmelding van Y. GRANDJEAN voor de verplichte voorbereidingsstage
van het nationale team te Eindhoven (24-25/03/2012). Dit gebeurde blijkbaar op vraag van de Franse club Marseille,
maar van zijn club LGN werd geen officieel schrijven ontvangen. P. EVRARD doet verslag van de gebeurtenissen en de
communicaties tijdens het OPEN KAMP. FRA. In elk geval aanvaardt de RVB dit niet en zal de KBZB de overeengekomen
maatregelen aan de zwemmer en zijn club communiceren.
Met betrekking tot de volgende verplichte stage (zie onderstaand) wordt uitdrukkelijk bepaald dat een afwezigheid gelijk
staat met verwijdering uit de nationale aflossingsploeg.
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04.2. EJK 2012 Antwerpen:
- aanduiding delegatieleiders > wordt later verder besproken, eventueel taakverdeling tussen J. VAN DER STRAETEN en B.
DEWULF?
- kandidaturen officials > R. JAYMAERT (starter) en L. ULENAERS (official) worden voorgedragen aan de LEN.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- OS London 2012
* Afsluitingsdatum SWI-selectie: 01.06.2012 BOIC of 18.06.2012 FINA? Na overleg tussen de beide TD’s en het BOIC
werd beslist om het EK 2012 Debrecen als het ultieme kwalificatiemoment te hanteren (27/05/2012).
* Datumvoorstel presentatie Olympisch zwemteam > nog geen feedback van TD’s ontvangen, datum is eveneens
afhankelijk van eventueel OS-voorbereidingsprogramma van BOIC.
-

BOIC-meeting 29.03.2012 over vergoedingen en fiscaal statuut voor scheidsrechters: W. GEORGES geeft toelichting
over deze 1e bijeenkomst met de nationale federaties en het BOIC. Een werkgroep zal in detail een concreet voorstel
uitwerken in samenspraak met het AISF en het VSF. Op korte termijn moet echter geen oplossing of akkoord worden
verwacht.

-

P.O. BECKERS (voorzitter BOIC) wordt voorgedragen als kandidaat IOC-lid.

05.2. FINA
- Update FINA RTP Q2 2012: J.AERENTS – W. BAUWENS – K. BUYS – D. DEKONINCK – F. HEERSBRANDT – K. JANSSENS
– F. LECLUYSE – J. SYSMANS – P. TIMMERS – E. VAN DER STRAETEN – B. RYCKEMAN
Deze FINA-whereabouts-verplichting blijft uiteraard van toepassing voor alle bovenstaande atleten, ongeacht de recente
schorsing van het whereabouts-systeem in Vlaanderen door de Raad van State.
- Info FINA General & Technical Congress – Barcelona 2013 & FINA Bureau Nominations
05.3. LEN
- Minutes Congres 14.05.11 & Bureau 10-11-11-2011.
- LEN CONGRES september 2012 > een oproep tot kandidaturen zal aan nationale federaties worden verstuurd.
05.4. VZF: commentaren Algemene Vergadering op 24.03.2012 – Grobbendonk
- VZF-afgevaardigden voor KBZB RVB: G. STRAETEMANS – J. VAN DER STRAETEN – B. DEWULF
- G. STRAETEMANS geeft meer toelichting over zijn aangekondigde voornemen om binnen 6 maanden ontslag te nemen
als voorzitter van de VZF.
05.5. FFBN: commentaren Algemene Vergadering op 10.03.2012 – Monceau-s-Sambre
- nieuw reglement Antidopage Franstalige Gemeenschap
- aanduiding 2e FFBN-afgevaardigde voor Nationale Sportcommissie WP: A. BERTIAUX
05.6. Behandeling klacht CHAT Charleroi vs. L. MERLOT
De RVB bevestigt de uitspraak dd. 01.03.2012.
06. Allerlei
06.1. Update Kalender vergaderingen KBZB 2012
De RVB zal de vergaderingen van de maand mei en juni vastleggen op 12.04.2012.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 12 APRIL 2012 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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