KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSD
DINSDAG 15 MEI 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, bestuurders VZF
Paul EVRARD– Arthur VANDER BEKEN, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Verontschuldigd: Johnny VAN DER STRAETEN – Christiane DE SCHEPPER
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 12/04/2012 worden definitief goedgekeurd na enkele aanpassingen.
02. Financiën
02.1. Commentaren Algemene Vergadering KBZB 26.04.2012 (dienstjaar 2011)
- herverkiezing nationale voorzitter: M. LOUWAGIE bedankt alle bestuurders voor het vertrouwen met zijn vernieuwd
mandaat.
- bevestiging 6 nationale bestuurders: J. VAN DER STRAETEN – M. DEMEESTER– B. DEWULF – P. EVRARD – A. VANDER
BEKEN – C. DESCHEPPER.
02.2. Subsidie Nationale Loterij Jeugdprojecten
De subsidie voor de jeugdwerking 2011 werd inmiddels gestort. De subsidie voor de jeugdwerking 2012 werd onlangs
goedgekeurd.
02.3. Overeenkomst KBZB-Atleet:
Momenteel is de volgende contractuele bepaling van toepassing > verplichte actieve deelname gedurende de 3
competitiedagen op het OPEN BK Zwemmen is een voorwaarde tot het ontvangen van een onkostenvergoeding voor een
record of prestatie.
Niet alle atleten hebben hieraan voldaan tijdens de afgelopen editie van het BK OPEN.
De RVB bespreekt de mogelijkheid om van de verplichte deelname op het BK OPEN een officiële verplichting te maken
voor EK/WK-atleten.
Vanuit de VZF wordt het volgende voorstel geformuleerd:
Een atleet moet zich tijdens 2 verschillende competitiedagen voor minstens 2 individuele finales kwalificeren en deze ook
effectief zwemmen in de namiddagsessie.
Dit voorstel zal ter goedkeuring voorgelegd worden tijdens de volgende vergadering van de RVB.
De meeste lopende overeenkomsten met de atleten eindigen per 31.05.2012 (na het EK Debrecen).
02.4. Agreement LEN-FED mbt. organisatie EJK Zwemmen Antwerpen 2012
W. GEORGES meldt dat deze overeenkomst werd ondertekend door de beide partijen.
03. Goedkeuring van wijzigingen KBZB-reglementen ed. 2012
03.1. Aanpassing tabel van rechtspraak KBZB (verwijzing naar BAS)
C. LIPPENS geeft toelichting bij de voorgestelde aanpassingen van de interne rechtspraak.
In grote lijnen zal de Raad van Bestuur dus niet langer fungeren als intern rechtsprekend beroepsorgaan, hiervoor wordt
vanaf 01.06.2012 systematisch doorverwezen naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. De Raad van Bestuur zal in
haar hoedanigheid van beslissingsorgaan wel de interne rechtspraak blijven regelen en uitwerken, maar zal zelf geen
recht meer spreken, dit behoort immers niet tot haar kerntaken. De interne rechtspraak zal zich bijgevolg louter beperken
tot procedures in 1e aanleg bij de bevoegde commissies en comités.
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Echter zal de Raad van Bestuur een bijzondere bevoegdheid verleend worden om zelf op eigen initiatief en op
discretionaire wijze flagrante gevallen van fraude of inbreuken tegen de sportethiek te onderzoeken en te bestraffen.
03.2. Documenten WP-handleiding SCWP
* Tijdelijke jeugdverenigingen
Zowel KBZB, VZF als FFBN gaan akkoord met de herintroductie van tijdelijke jeugdvereniging als middel om de
jeugdwaterpolosport te promoten. De aanvragen tot oprichting van tijdelijke verenigingen dient wel elk jaar opnieuw te
gebeuren en in elk geval mogen spelers slechts 1 enkele licentie bij 1 enkele club bezitten.
* Verplichte diepte WP-speelveld AFD. 1
Wegens het gelijkheidsbeginsel heeft de Raad van Bestuur geoordeeld dat het niet mogelijk is om de regel van 50%afwijking op de verplichte min. diepte te behouden (cf. beslissing van oktober 2009).
Bijgevolg werd het volgende beslist:
Verplichte Min. Diepte van 1,80m voor alle clubs van AFD. 1 WP vanaf het seizoen
seizoen 20132013-2014, zonder uitzondering
De betrokken clubs krijgen hierdoor bijgevolg de nodige tijd om de nodige maatregelen te nemen teneinde zich in orde te
stellen met deze reglementaire verplichting.
03.3. Verplaatsingsonkosten scheidsrechters WP
De Centrale Scheidsrechterscommissie stelt een reglementswijziging voor met betrekking tot de verplaatsingsonkosten
van de WP-scheidsrechters > aanpassing van tarief kilometervergoeding van 0,30 € /km naar het tarief van toepassing in
federale overheidsinstanties (momenteel 0.3352 € / km maar wordt jaarlijks aangepast en geïndexeerd).
Niettemin de aan de gang zijnde initiatieven van het BOIC en de nationale sportfederaties betreffende het fiscaal statuut
van scheidsrechters, keurt de Raad van Bestuur deze reglementswijziging goed.
04. Internationale Wedstrijden
04.1. EK Debrecen 2012
W. GEORGES meldt dat de LEN het verzoek tot het bekomen van enkele bijkomende accreditaties heeft bevestigd
(ondanks de overschrijding van de reglementaire quota).
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Algemene Vergadering – vrijdag 01 juni 2012 – 18u00 > de KBZB zal vertegenwoordigd worden door W. GEORGES – P.
EVRARD en J. VAN DER STRAETEN
- OS London 2012 > financiële tussenkomst via Suseia. W. GEORGES heeft zich geïnformeerd over de praktische
regelingen voor deze financiële tussenkomst die 50%-50% wordt verdeeld onder de regionale zwemfederaties aangezien
voorzitter M. LOUWAGIE als BOIC-bestuurder in functie is gedurende een aantal dagen van de OS London 2012.
05.2. FINA
- FINA World SWI Champs 25M 2012 Istanbul > Travel and Accommodation Assistance
De FINA betaalt de verplaatsing en het verblijf van 1 Delegate en 3 Athletes van BELGIUM.
- Press Releases:
* felicitaties van FINA-voorzitter voor herverkiezing voorzitter M. LOUWAGIE
* loting WP-competitie OS LONDON 2012
* FINA WP Referees School – DUBLIN (IRL) – 06-08/07/2012
05.3. LEN
- Bids voor kandidaat-organisatoren European Championships 2013-2016
05.4. VZF
- briefwisseling Raad van Bestuur: felicitaties aan voorzitter LOUWAGIE met herverkiezing
- De KBZB heeft kennis genomen van de aanduiding van de VZF-vertegenwoordigers in de diverse SPCEL.
W. GEORGES vraagt om er in de mate van het mogelijke voor te zorgen dat er steeds min. 2 VZF-afgevaardigden aanwezig
zijn teneinde steeds geldig te kunnen vergaderen.
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05.5. FFBN
nihil
05.6 Nat. Sportcommissie Masters > verzoek ivm klassementen / rankings voor masters > De RVB volgt het advies van
de Nationale Sportcommissie Masters en kan hieraan bijgevolg geen positief gevolg geven.
06. Allerlei
06.1. Commissie der Wijzen: stand van zaken wedstrijd KZK-CNT
06.2. Update kalender vergaderingen KBZB juni-aug 2012
De RVB heeft de vergaderingen van de maand juni definitief vastgelegd.
Een verdere vergaderdatum van de RVB (tussen 15aug-15sep) zal vastgelegd worden op de volgende vergadering dd.
14.06.2012. W. GEORGES zal in de tussentijd eveneens een rondvraag doen naar de verlofperiodes van de RVB-leden en
naar de meest geschikte data tussen 15aug-15sep.
06.3. Diversen
W. GEORGES meldt dat de uitnodigingen voor de finales van de Beker van België Waterpolo (02 juni 2012 – Wezenberg
Antwerpen) werden verstuurd door de organiserende club AZSC.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 14 JUNI 2012 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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