KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG
ONDERDAG 12 APRIL 2012 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
anwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur
Martin DEMEESTER – Bart DEWULF – 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 29/03/2012 worden definitief goedgekeurd na aanpassing van
enkele opmerkingen.
02. Financiën
02.1. Voorbereiding en goedkeuring dagorde Algemene Vergadering KBZB 26.04.2012
- De RVB neemt kennis van de gemandateerde afgevaardigden van de VZF / FFBN.
Wegens de beslissing van de RVB VZF dd. 04/04/2012 heeft G. STRAETEMANS met onmiddellijke ingang geen enkel
nationaal mandaat meer. Martin DEMEESTER is aangeduid als zijn vervanger binnen de RVB KBZB en Maurice VAN DE
VOORDE is aangeduid als zijn vervanger op de AV KBZB. Voorzitter LOUWAGIE vraagt om dit met hoogdringendheid aan te
passen en alle afgevaardigden hiervan op de hoogte te brengen.
- Er werden geen opmerkingen of interpellaties ontvangen.
- Er werden ook geen kandidaturen voor het voorzitterschap ontvangen. Voorzitter LOUWAGIE is uittredend en
herkiesbaar.
- De RVB heeft kennis genomen van het verslag van de rekeningnazichters (dd. 02.04.2012) aangaande het boekjaar
2011. Geen opmerkingen ontvangen.
02.2. Belgische Kampioenschappen 2012:
- de volgende clubs hebben voldaan aan de betaling van het reglementaire voorschot waardoor de toewijzing definitief
wordt bevestigd: ENL La Louvière (BK SY MIN) – GZVN Genk (BK Schoonspringen 1M – 3M op 21.10.2012).
Met betrekking tot de organisatie van het BK Zwemmen 25M in het nieuwe zwembad Rozebroeken te Gent, deelt W.
GEORGES mee dat op 11 april 2012 een homologatiemeting werd uitgevoerd door de landmeter, inclusief een technisch
controle door Westerstrand (OMEGA). In afwachting van de homologatiebevestiging kan de aanbesteding nog niet
definitief aanvaard worden. De organiserende club RGSC heeft echter al het voorschot betaald.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. EK 2012 Debrecen:
- Evaluatie onderhoud R. GAASTRA
Toelichtingen worden gegeven door voorzitter LOUWAGIE. De gedragscode is ondertussen ondertekend door R. GAASTRA.
De RVB bespreekt de exacte rol van R. GAASTRA binnen de nationale delegatie:
- Accreditatie door KBZB = OK (wellicht tegen betaling)
- Geen reservatie van hotel & vlucht via KBZB, ook geen toegang tot het hotel van het Belgische team. Alles te
regelen op eigen initiatief en op eigen kosten.
- Als coach ontvangt hij nationale uitrustingen inclusief vermelding op officiële KBZB-selectiebrief.
- R. GAASTRA heeft dus wel een functie binnen de begeleiding en de omkadering van het nationale team, maar de
teammeetings met de verantwoordelijke technische directeurs dienen te gebeuren in het competitiezwembad.
W. GEORGES zal zowel R. GAASTRA als J. MAESCHALCK hiervan op de hoogte brengen

OPGEMAAKT

VERSTUURD

OPMERKINGEN

GOEDKEURING

12/04/2012

18/04/2012

02/05/2012

15/05/2012

TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEB: www.belswim.be

1

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
- Organisatie persmoment tijdens stage Antwerpen (09-12 mei): in afwachting van het concrete voorstel van de TD’s
bespreekt de RVB de opportuniteit van deze persontmoeting. Dit zou dan kunnen gebeuren in combinatie met de
verdeling van de nationale uitrustingen door SPEEDO.
- Bevestiging aanduiding officials door LEN > M. Classen-Schwall (SWI) – R. Buggenhout (SWI) – E. Van der Gucht (SY).
Ondertussen werd nog een bijkomende kandidatuur SY ingediend bij de LEN > C. DENAMUR (shadow panel).
De regionale zwemfederaties dragen hiervoor alle financiële verantwoordelijkheid.
- De RVB heeft kennis genomen van de briefwisseling ter attentie van Y. GRANDJEAN dd. 02.04.2012.
- Het OC Debrecen heeft een toelichting verstuurd aangaande de beperkte hotelcapaciteit in Debrecen (wegens de
onbeschikbaarheid van het Sport Hotel naast zwembad).
- De LEN heeft aangekondigd dat alle wedstrijden gezwommen zullen worden in 8 zwembanen ipv. de voorziene 10
banen.
03.2. EJK 2012 Antwerpen:
- aanduiding delegatieleider > J. VAN DER STRAETEN vanaf dinsdagavond 03 juli 2012.
Voor maandag 02 juli dient nog een regeling afgesproken te worden aangaande de begeleiding van de delegatie.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
- OS London 2012
* Datumvoorstel presentatie Olympisch zwemteam > nog geen feedback van TD’s ontvangen, dit is uiteraard afhankelijk
van eventueel OS-voorbereidingsprogramma van BOIC. W. GEORGES zal zich verder informeren.
04.2. FINA
- FINA World SWI Champs 25M 2014 > Doha (QAT)
04.3. LEN
- Herinnering “Insurance LEN Events”
De nodige verzekeringen voor de atleten van de nationale ploeg worden afgesloten via hun respectievelijke regionale
federaties. De RVB neemt eveneens kennis van de bijkomende toelichtingen van F. VAN HUYNEGHEM namens de VZF.
- Uitnodiging & registratie LEN Extraordinary Congres (Debrecen – 26.05.2012).
De nodige informatie zal bezorgd worden aan P. EVRARD.
- Diverse info:
* Introductie van gemengde aflossingen (2 M + 2 F): 4x100m Free & Medley LC (vanaf 2014 Berlin) & 4x50m Free &
Medley SC (vanaf 2012 Chartres). Opmerkingen: deze tijden worden uiteraard niet erkend door FINA als wereldrecord.
Gemengde wedstrijden zijn in ieder geval verboden door de FINA, ook in België. Het is bovendien geen Olympische
discipline.
* De LEN zal in de toekomst enkel een EK 25M organiseren in oneven jaren (WK 25M in even jaren).
04.4. VZF:
- briefwisseling RVB VZF dd. 04.04.2012: De RVB heeft reeds in Pt. 02.1. kennis genomen van de VZF-afgevaardigden
voor de KBZB RVB & de KBZB AV. G. STRAETEMANS blijft wel nog VZF-bestuurder. M. LOUWAGIE wenst in elk geval
namens de KBZB G. STRAETEMANS te bedanken voor zijn enorme inzet en inspanningen voor de zwemsport gedurende
tientallen jaren. De KBZB zal hem te gepaste tijde uitnodigen voor een huldiging.
04.5. FFBN: nihil
04.6. Behandeling procedureklacht in 1e aanleg van KZK tegen beslissing Scheidsrechterscommissie dd. 30.03.2012
De RVB neemt kennis van de aangetekende brief van KZK Kortrijk dd. 09.04.2012
Teneinde eindeloze procedures te vermijden stelt voorzitter M. LOUWAGIE voor om de procedurerechten voor het
indienen van een klacht aanzienlijk te verhogen:
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Recht 1e aanleg > 500 euro (ipv 250 euro)
De RVB keurt deze wijziging unaniem goed (van toepassing vanaf 01.06.2012).
De RVB bespreekt het verdere verloop van de beroepsprocedure betreffende de wedstrijd KZK-CNT.
Er wordt beslist om een zitting van de Raad van Bestuur te houden voor aanvang van de Algemene Vergadering KBZB
(donderdag 26.04.12 – 18u00 – Gent). Alle betrokken partijen zullen bijgevolg uitgenodigd worden om hierop aanwezig
te zijn.
De SCWP zal gevraagd worden de nodige maatregelen te nemen met betrekking tot het uitstellen van de 2 komende
speeldagen in de Play Offs SH1.
04.7. Vraag CCA > budget voor organisatie nationale bijscholing WP-scheidsrechters tijdens bekerfinale WP 02.06.12.
Dit wordt goedgekeurd door de RVB op voorwaarde dat tijdens deze bijeenkomst de gedragscode en de richtlijnen met
betrekking tot “coaching” door scheidsrechterscontroleurs worden toegelicht naar aanleiding van de zaak Y. HERMANS /
CHAT.
05. Allerlei
05.1. Update Kalender vergaderingen KBZB 2012
De RVB heeft de vergaderingen van de maand mei & juni definitief vastgelegd.
05.2. Diversen
nihil
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 26 APRIL 2012 – 18u00 – GENT (Zaak WP KZK-CNT)
DINSDAG 15 MEI 2012 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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