KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG
WOENSDAG 10 OKTOBER 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, bestuurders VZF; K. DESMET (waarnemer zonder stemrecht)
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Verontschuldigd: Bart DEWULF

P. EVRARD tekent bezwaar aan tegen de aanwezigheid van niet-stemgerechtigde regionale afgevaardigden die geen deel
uitmaken van de KBZB Raad van Bestuur.
M. LOUWAGIE begrijpt dit standpunt maar stelt dat dit een transparantere werking bevordert als er soms andere
vertegenwoordigers naar vergaderingen in Brussel zouden komen, al mag hieruit wel geen permanente aanwezigheid
ontstaan. Volgens M. DEMEESTER berust dit op een misverstand en zal men in de toekomst steeds trachten met
minstens 2 nationale stemgerechtigde KBZB-bestuurders aanwezig te zijn.
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 05/09/2012 worden definitief goedgekeurd na aanpassing van de
opmerkingen van B. DEWULF / C. LIPPENS.
De RVB heeft eveneens kennis genomen van de nota betreffende de inschrijvingsgelden BK Zwemmen (zie ook Pt. 06.2.).
02. Financiën
02.1. Bespreking voorstel “Overeenkomst KBZB-SPEEDO 2013-2016”
-

-

M. LOUWAGIE geeft toelichtingen over zijn bespreking met SPEEDO die resulteren in een voorlopige mondelinge
overeenkomst.
De RVB neemt kennis van de belangrijkste contractuele voorwaarden (jaarlijks budget, modaliteiten, etc.).
De technische zwemuitrusting (zwempak + zwembril) valt niet meer onder deze overeenkomst.
M. LOUWAGIE heeft verder MASITA geëngageerd als leverancier van winterjassen voor de atleten (20 st. / jaar).
Return is nog te bespreken.
De KBZB heeft een uitgebreide inventaris en listing ontvangen van SPEEDO met alle verstrekte items en materialen
van de periode 2008-2011. Op basis van deze informatie zal de KBZB een jaarlijks uitrustingenpakket samenstellen
dat verplicht door de atleet dient afgehaald te worden bij SPEEDO zelf (met ondertekening van ontvangstbewijs en
overeenkomst KBZB-Atleet).
W. GEORGES wordt verzocht om de verdere praktische regelingen af te stemmen met SPEEDO.

02.2. Overeenkomst KBZB-Atleet
De RVB bespreekt de nieuwe en aangepaste versie van deze overeenkomst, van toepassing voor de periode 01.06.2012
– 31.12.2013.
De RVB bespreekt enkele belangrijke aanpassingen in het kader van de overeenkomst KBZB-Atleet, in het bijzonder het
afdwingbaar maken van het verplicht dragen van de officiële nationale uitrusting van SPEEDO.
De RVB is van mening dat de verplichte kledijvoorschriften meer in detail dien omschreven te worden teneinde
problemen te vermijden met sponsoringconflicten tussen federaties en individuele atleten.
De RVB heeft eveneens kennis genomen van de aangepaste verplichtingen en voorwaarden betreffende de deelname
van de atleet aan het BK SWI OPEN voor het ontvangen van eventuele onkostennota’s.
02.3. Beëindiging overeenkomst KBZB - Geologix Swimrankings per 31.12.2012
De KBZB ontving de opzeggingsbrief van Geologix met betrekking tot de Swimrankings services. Deze dienstverlening
(bijhouden en verwerken van Belgische online resultaten en statistieken) zal dus beëindigd worden per 31.12.2012
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aangezien de KBZB niet akkoord gaat met de eenzijdige verhoging van de jaarlijkse bijdrage (omwille van ongunstige
wisselkoers EUR-SUI).
Niettemin is de KBZB (en ook de regionale federaties) sterk afhankelijk van deze Swimrankings, zodat de KBZB een
tegenvoorstel / compromis zal richten aan Geologix (akkoord met lichte stijging van jaarlijkse bijdrage + mogelijkheid tot
kostenvrije storting op Europese IBAN-rekening).
03. Internationale Wedstrijden
03.1. EK 25M Chartres (22-25 nov) / WK 25M Istanbul (12-16 dec) > aanduiding delegatieleiders
•

EK 25M Chartres (20-26 nov): P. EVRARD (delegatieleider KBZB) - L. GROSSEN (teammanager VZF)

W. GEORGES meldt dat de definitieve hotelreservatie op 15 oktober moet ingediend worden, terwijl de definitieve
Belgische delegatie pas bekend is op de vergadering SPCEL SWI van 12 november.
Foute communicatie vanwege LEN: de kans is reëel dat er in de even jaren (2014, e.v.) nog steeds telkens de combinatie
EK/WK 25m zal zijn.
• WK 25M Istanbul (10-17 dec): nog te bepalen, maar voorlopig geen potentiële deelnemers.
Zoals gewoonlijk betaalt de FINA verblijf en verplaatsing van enkele atleten. Eventueel kan dit uitzonderlijk aangewend
worden door de FFBN, indien gewenst.
W. GEORGES meldt dat ten laatste op 15 oktober de Belgische deelname dient geannuleerd of bevestigd te worden,
inclusief de nominatieve online accreditatie registratie van eventuele deelnemers.
03.2. Bevestiging kwalificatiewedstrijden in België voor WK – WK JUN – EK JUN – EYOF
De RVB bespreekt het verzoek tot erkenning van de Antwerp Diamond Swimming Race 2013 als internationale
kwalificatiewedstrijd, maar de voorziene datum (17-19 mei) valt na het OPEN BK, dat in alle gevallen de laatste
kwalificatiewedstrijd hoort te zijn gezien de nieuwe selectievoorwaarde dat de atleten op het BK OPEN hun minima + 3%
moeten realiseren ter bevestiging.
De RVB neemt kennis van de argumentatie om de ADSR te verplaatsen naar mei (ipv januari > te korte voorbereiding na
piek op EK25M).
Niettegenstaande het positieve advies van de SCZW om de ADSR in 2013 heel uitzonderlijk toe te laten ter organiseren
na het BK OPEN, heerst er duidelijk allesbehalve consensus over dit punt.
Een mogelijke optie is het eventueel omwisselen van de data van BK OPEN en ADSR, waarbij dan het BK OPEN
georganiseerd zou worden van zaterdag 18 mei tem maandag 20 mei 2013 (Pinksteren).
Aangezien de KBZB door de club BRABO voor voldongen feiten is geplaatst en hierdoor geen manoeuvreerruimte heeft,
ziet de RVB zich dan ook genoodzaakt om voorlopig geen aanbesteding te organiseren voor het BK OPEN en werd aan
BRABO een compromisvoorstel gericht betreffende het organiseren van het BK OPEN mits betaling van een forfaitair
bedrag aan de KBZB.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Project Belgische Kampioenschappen Zwemmen 2013-2016 (cf. vergadering SPCEL SWI 25.09.2012)
Dit SCZW-project is blijkbaar nog in ontwikkeling, want tot op heden werden nog geen werkdocumenten ontvangen.
In enkel geval zullen er geen ingrijpende wijzigingen zijn voor de BK’s 2013, behalve A en B finales tijdens OPEN BK.
04.2. BK Zwemmen Masters D3 te Charleroi (03.12.2012)
De RVB heeft kennis genomen van de annulatie van deze BK-organisatie wegens de onbeschikbaarheid van het Helioszwembad. De RVB bevestigt dat de organisatie van de 3e Dag BK Masters mag doorgaan in het zwembad van SintPieters-Woluwe.
04.3. Verzoek tot afwijking VN Verviers Natation voor de organisatie van een B-competitie zwemmen op dezelfde data van
het BK OPEN 2013 (10-12 mei):
Indien de BK OPEN 2013 effectief doorgaan op deze data, zal de RVB hiervoor uitzonderlijk een afwijking toestaan. In elk
geval mag er geen enkele vorm van concurrentie mogelijk zijn met het BK (deelnemers, officials, etc…).
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05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Infonamiddag Belgisch Arbitragehof voor de Sport – 17 sep 2012 (NL) & 24 sep 2012 (FRA): commentaren worden
gegeven door de aanwezigen W. GEORGES en P. EVRARD. Namens de VZF was L. SAMYN aanwezig.
Alle relevante documenten en informatie betreffende deze infonamiddag en betreffende de werking / arbitrageprocedure
zijn beschikbaar op de BAS-website www.bas-cbas.be.
BOIC OS-selectieprocedure: M. LOUWAGIE geeft toelichting over zijn feedback en evaluatie ter gelegenheid van een BOICmeeting. Ook door de FINA was er al een evaluatie betreffende de OS-kwalificatieprocedure.
05.2. FINA
- WADA 2013 List of Prohibited Substances and Methods
- FINA WP Referees List 2013: voorlopig zijn er nog geen kandidaturen ontvangen vanuit de CSC.
- FINA WP Schools for Referees (Tel Aviv – ISR, 26-28 Oct 2012)
- FINA SY Judges List 2013 (cf. SPCEL Synchro 10.10.12): de kandidaturen van E. VAN DER GUCHT en C. DENAMUR
zullen opnieuw ingediend worden.
05.3. LEN
- LEN Congress Lissabon (POR) - 29.09.2012: commentaren worden gegeven door voorzitter LOUWAGIE en secretarisgeneraal W. GEORGES
* Informatie LEN Calendar & LEN Events 2013
* Samenstelling LEN Bureau & Committees 2013-2016
* Verslagen LEN Bureau Meetings 28-29 sep.2012
* LEN Congress 2013 > Edinburgh (GBR) / 27-28 sep
05.4. VZF: nihil
05.5. FFBN: nihil
06. Allerlei
06.1. Een oproep voor kandidaten als reservelid Tuchtcommissie WP (1 VZF / 1 FFBN) werd gelanceerd via alle clubs van
de regionale zwemfederaties.
06.2. Diversen
06.2.1. Nationale Sportcommissie Open Water / Competitiewedstrijden Open Water in België
- FFBN > geen uitnodiging ontvangen voor jaarlijkse kalendervergadering OW en voor jaarlijkse prijsuitreiking & galabal?
W. GEORGES zal aan de leden van het VSB OW de nodige toelichting opvragen.
- SCOW > bezorgdheid over nieuw systeem afmeldingen forfaits = einde van het openwaterzwemmen in België want veel
zwemmers zullen 24h voor aanvang wedstrijd afzeggen indien er slechte weersverwachtingen zouden zijn. Voorlopig zal
de RVB hierop echter geen uitzondering voorzien.
06.2.2. A. VANDER BEKEN herhaalt dat de FFBN allerminst voorstander is van het voorstel om het inschrijvingsgeld te
verhogen ter compensatie van de eventuele afschaffing van de boetes op limiettijden. Deelname aan een BK moet
prestatiegericht blijven. In elk geval blijft alles behouden in 2013 en zouden er pas eventuele aanpassingen gebeuren
vanaf 2014.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 29 NOVEMBER 2012 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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