KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG
WOENSDAG 05 SEPTEMBER 2012 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
anwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Martin DEMEESTER – Bart DEWULF, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Verontschuldigd: Arthur VANDER BEKEN
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 14/06/2012 worden definitief goedgekeurd na aanpassing van de
opmerking van B. DEWULF.
02. Financiën
02.1. Nationale Loterij – subsidie jeugdprojecten 2012
De KBZB heeft schriftelijke bevestiging ontvangen van de toekenning voor het dienstjaar 2012.
02.2. Overeenkomst KBZB-Atleet > premie finale OS 2012?
Aangezien onkostenvergoedingen voor finaleplaatsen op OS niet op voorhand zijn vastgelegd, worden deze bijgevolg
afzonderlijk bepaald door de RVB. Voor de 4 zwemmers van de aflossingsploeg 4x100m vrije slag, die een historische
prestatie heeft gerealiseerd in London, beslist de RVB dan ook om een maximale onkostenvergoeding van 2500 euro te
voorzien voor de 4 aflossingatleten samen.
De RVB wenst nogmaals het voltallige team en hun begeleiders te feliciteren met deze prachtige finaleplaats.
Eveneens proficiat aan alle atleten die Belgische records hebben gezwommen, met een speciale vermelding voor de
uitzonderlijk goede prestaties van W. BAUWENS en P. TIMMERS.
02.3. Overeenkomst KBZB-SPEEDO
Er werd tot op heden nog steeds geen nieuw voorstel ontvangen van Speedo voor de komende Olympiade (2013-2016).
De KBZB dient bijgevolg zelf het initiatief te nemen om Speedo te contacteren en te peilen naar hun intentie met
betrekking tot een verdere samenwerking.
P. EVRARD is nog steeds voorstander om een gezamenlijke deal met de 3 federaties uit te werken.
Uiteraard valt de technische zwemuitrusting (zwempak + zwembril) niet meer onder deze overeenkomst.
02.4. Overzicht recettes en inschrijvingen BK Zwemmen Categorie 2012
De RVB bespreekt de diverse tabellen en de belangrijkste conclusies.
Op voorstel van B. DEWULF stelt de RVB voor om de (financiële) haalbaarheid van de volgende aanpassingen te
bestuderen:
- verhoging van tarief individuele inschrijving voor BK Zomer per CAT van € 5,00 naar € 7,00.
- ter compensatie worden de boetes voor overschrijding van LT tijdens het BK CAT afgeschaft.
- daaropvolgend kan overwogen worden om opnieuw een systeem in te voeren waarbij de limiettijden verplicht op
voorhand moeten gezwommen zijn (met andere woorden: de inschrijvingstijd moet gelijk of beter zijn dan limiettijd).
Aan de SCZW zal gevraagd worden om dit te bespreken tijdens hun algemene bespreking op 15 september te Vilvoorde
en om hieromtrent een uitgebreid advies te formuleren tijdens de SPCEL SWI dd. 25.09.2012.
02.5. Aanpassing kilometervergoeding FGOV > € 0.3456 / km (periode 01.07.12-30.06.13)
03. Internationale Wedstrijden
03.1. Evaluatie EK Junior Antwerpen 2012: verslag delegatieleider J. VAN DER STRAETEN
Bijkomende toelichtingen worden verstrekt door J. VAN DER STRAETEN en P. EVRARD.
- het eten in het hotel was echt onvoldoende. Er waren talloze klachten van diverse federaties.
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- de organisatie kende ook een tekort aan medewerkers.
- de sportieve prestaties bleven bovendien beneden alle verwachtingen, enkel E. MATTENS presteerde op niveau en in
mindere mate ook R. VERJANS. De RVB maakt zich ernstig zorgen over het huidige niveau en de verdere evolutie en
toekomstperspectieven van deze jeugdcategorie. Verder te bespreken op de volgende vergadering van de SPCEL ZW.
03.2. EK 25M Chartres (22-25 nov) / WK 25M Istanbul (12-16 dec) > deadline voorlopige inschrijvingen = 15.09.2012
Gezien de korte opeenvolging van beide internationale kampioenschappen werd reeds eerder bepaald dat atleten een
keuze dienden te maken tussen de beide wedstrijden, uiteraard op voorwaarde dat ze één of meerdere selectiecriteria
behalen.
De VZF zal ongeveer 10 à 12 atleten hebben, die enkel aan het EK 25M zullen deelnemen!
De FFBN zal hun respons en intenties communiceren rond 10 september.
W. GEORGES herinnert er aan dat de FINA het verblijf en de verplaatsing van 3 atleten en 1 begeleider betaalt in het
kader van het WK 25m Istanbul.
Voor EK 25M Chartres wordt in elk geval gekozen voor een verplaatsing per minibus. De hotelkeuze is nog te bepalen.
03.3. WK SWI Barcelona 2013 > welke kwalificatiewedstrijden in België zullen worden voorgedragen aan de FINA?
Naast de Belgische OPEN Kampioenschappen Zwemmen (mei 2013) ontving de KBZB voorlopig ook al een aanvraag
vanuit de VZF om de Flanders Swimming Cup (januari 2013) eveneens te laten registreren bij de FINA.
Ook voor dit punt zal aan de SCZW gevraagd worden om tijdens hun algemene bespreking op 15 september te Vilvoorde
een voorstel hieromtrent te formuleren voor verdere bespreking op de SPCEL SWI dd. 25.09.2012.
Uiterste deadline voor het aanvragen van WK-kwalificatiewedstrijden bij de FINA > 31.12.2012.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. 19u00 > Bespreking affaire wedstrijd KZK-CNT & WP-play-offs BK WP 2011-2012
Zijn uitgenodigd en aanwezig namens de SCWP: F. MERCIER – G. CLAES
Voorzitter M. LOUWAGIE geeft een samenvattend overzicht van het algemene verloop van deze affaire.
- Na afloop van de herspeelde wedstrijdfase tussen KZK-CNT dd. 01.09.2012 is eindelijk het eindklassement van
de reguliere fase van het kampioenschap bekend en bekrachtigd.
- Overeenkomstig de bondsreglementen en de kampioenschapsrichtlijnen van het WP-seizoen 2011-2012 moeten
de 6 eerste teams nog een systeem van play-offs spelen om te komen tot de toekenning van de titel van
“Belgisch Kampioen”.
- Aangezien 5 van de 6 betrokken WP-clubs schriftelijk weigeren play-offs te spelen, verkeert de KBZB bijgevolg in
de onmogelijkheid om de play-offs competitie te organiseren.
- Aangezien de reguliere fase als de play-offs fase als één geheel moeten beschouwd worden, kan de RVB enkel
concluderen dat de kampioenschapsformule niet kan nageleefd worden.
Bijgevolg beslist de RVB dat er geen play-offs georganiseerd zullen worden, waardoor er voor het seizoen 2011-2012
geen titel van Belgisch Kampioen in Afdeling I SH zal worden toegekend. Het klassement van de reguliere fase van het
kampioenschap wordt wel als dusdanig bekrachtigd, zonder kampioen uiteraard, maar wel met toepassing van de
voorziene dalers naar AFD II en de voorziene stijgers uit AFD. II.
B. DEWULF merkt op dat KZK WP ondertussen is afgesplitst van KZK en nu een afzonderlijke vzw heeft opgericht, KWK;
die vanaf heden ook alle rechten en plichten heeft overgenomen.
Namens de SCWP wensen F. MERCIER en G. CLAES dan ook zo spoedig als mogelijk dit volledig af te sluiten en te werken
aan de toekomstige kampioenschappen. Op 15 september wordt er al een meeting met de WP-clubs voorzien om
gezamenlijk te overleggen over de toekomst en de filosofie van het Belgisch Waterpolo.
Eventueel kan onderzocht worden in welke mate het mogelijk is om de waterpolosectie een hogere mate van autonomie
toe te kennen voor het beheer, de organisatie en de reglementaire omkadering van nationale
waterpolokampioenschappen. Er is echter hoegenaamd geen sprake van een afsplitsing van de discipline Waterpolo van
de KBZB.
04.2. BK Zwemmen CAT WE1 Genk + WE2 Antwerpen > verslagen kamprechters en voorzitter jury
De RVB heeft kennis genomen van deze evaluatierapporten.
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05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Algemene evaluatie OS London 2012: de RVB bespreekt in detail alle sportieve resultaten van de atleten SWI / OW (zie
ook Pt. 02.2).
* Selectie- en inschrijvingsprocedure SWI / affaire Systermans
De RVB evalueert deze onbegrijpelijke procedures en kan niet aanvaarden dat een dergelijk amateuristisch systeem zich
herhaalt in de toekomst. Bijgevolg zal de KBZB – via de technische directeurs – hierop reageren naar het BOIC. De RVB
vraagt de technische directeurs eveneens om hun communicaties met het BOIC formeel te laten versturen via het KBZBsecretariaat.
J. VANDER STRAETEN verwijst naar de afrekening van de affaire Systermans, die succesvol werd afgerond.
Namens de KBZB engageert voorzitter LOUWAGIE zich om een financiële bijdrage van € 1.000, 00 te leveren in de
advocaatkosten. P. EVRARD (voorzitter FFBN) engageert zich vervolgens om tussen te komen voor een bedrag dat
overeenkomt met 50% van de geraamde procedurekosten (= +/- 1500 euro x ½).
* Gedragscode Atleten: dit document werd ter informatie bezorgd aan de respectievelijke verantwoordelijken VZF / FFBN.
- Infonamiddag Belgisch Arbitragehof voor de Sport – maandag 17 sep 2012 (NL) & maandag 24 sep 2012 (FRA)
De volgende personen zullen deze sessies bijwonen (max. 2 afgevaardigden per NF per sessie):
NL-sessie >W. GEORGES – C. LIPPENS – F. VAN HUYNEGHEM – L. SAMYN
FRA-sessie > P. EVRARD – D. LECLERCQ
05.2. FINA
- Press Releases JUL-AUG 2012
- Info FINA Aquatics Magazine (online + printed version)
- Update FINA RTP Q4 2012 Whereabouts: K. BUYS – F. HEERSBRANDT – P. TIMMERS – D. BILLIAU
05.3. LEN
- Info LEN Congress Lissabon (POR) - 29.09.2012
* kandidaturen verkiezingen LEN (er zijn meerdere kandidaten voor bepaalde posities)
* formulieren Pre-calendar 2013 (in te dienen uiterlijk op 10 september)
* Bids LEN Events 2013-2016
* LEN Marketing Kit 2013-2016 (presentatie en dossier sponsoring LEN)
05.4. VZF
nihil
05.5. FFBN
nihil
06. Allerlei
06.1. Update kalender vergaderingen KBZB (okt-dec 2012)
De RVB heeft de vergaderingen voor de maand oktober definitief vastgelegd.
De verdere vergaderingen voor de periode nov-dec 2012 zullen bepaald worden op 25 september.
06.2. Diversen
nihil
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
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