KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERD
DONDERDAG 29 NOVEMBER 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 – Bart DEWULF, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Verontschuldigd: Martin DEMEESTER

01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 10/10/2012 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Bevestiging “Overeenkomst KBZB-SPEEDO 2013-2016” & “Overeenkomst KBZB-Atleet”
De overeenkomst KBZB-SPEEDO werd recent definitief ondertekend door beide partijen.
De overeenkomst KBZB-Atleet werd ondertussen overgemaakt aan de betrokken eliteatleten, een aantal ondertekende
exemplaren zijn reeds in het bezit van de KBZB. Tot op heden heeft de KBZB geen weet van atleten die niet akkoord
zouden gaan met de overeenkomst of die zouden weigeren te ondertekenen.
W. GEORGES meldt ook dat de overeenkomst met de leverancier voor WP-uitrustingen en -materialen zal verlengd
worden (samenwerkingsverband tussen Guido Claes / Varitech & vzw Waterpolokampen).
02.2. Verlenging jaarlijkse overeenkomst KBZB - Geologix Swimrankings
De KBZB en Geologix hebben een akkoord bereikt over enkele contractuele aanpassingen en een nieuwe (jaarlijks
opzegbare) overeenkomst werd recent ondertekend.
02.3. Exploitatierekening per 30.09.2012
De RVB heeft kennis genomen van deze voorlopige financiële situatie.
Er worden minder sponsorinkomsten verwacht dan voorzien gezien het ongunstige economische klimaat.
J. VAN DER STRAETEN stelt voor om Electrabel te contacteren aangezien onze omringende landen GBR, FRA, DUI, ITA,
NED, etc. allemaal ondersteund worden door (nationale) energiebedrijven.
In deze optiek dient er een gezamenlijk sponsoringdossier voor de 3 zwemfederaties samen uitgewerkt te worden.
W. GEORGES zal hiervoor de verantwoordelijken binnen de beide regionale zwemfederaties contacteren.
03. Internationale Wedstrijden
3.1. EK 25M Chartres (22-25 nov): De RVB heeft kennis genomen van het verslag van delegatieleider P. EVRARD.
P. EVRARD geeft in detail verdere toelichtingen over de verplaatsing, het hotel, de organisatie en de verstandhouding
binnen de Belgische delegatie.
De RVB neemt kennis van de uitstekende sportieve resultaten en de diverse nationale records / podiumplaatsen.
Voorzitter LOUWAGIE ondertekent de felicitatiebrieven voor alle medaillewinnaars.
De RVB is akkoord om ook onkostennota’s toe te kennen voor BR’s die in dezelfde serie/wedstrijd werden gezwommen.
Dit betreft E. VANLUCHENE (100m Free) en G. SURGELOOSE (200m Free), dit uiteraard op voorwaarde als de betrokken
zwemmers voldoen aan alle contractuele voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst “KBZB-Atleet”.
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W. GEORGES zal niettemin aan de FINA advies vragen betreffende de correcte interpretatie over het al dan niet erkennen
van dergelijke tijden als record.
Delegatieleider P. EVRARD vraagt om duidelijk afspraken en regelingen te treffen betreffende het vervoer (heen / terug)
bij EK/WK’s die relatief dicht in de buurt van België worden georganiseerd. Meerdere delegatieleden verzoeken steeds
om later toe te komen of vervroegd te vertrekken, afhankelijk van hun persoonlijke redenen en/of agenda. Dit item is al
jaren een discussiepunt en voorzitter LOUWAGIE is geen voorstander van meer vrijheid over heen- en terugreis.
Als algemene afspraak wordt vervolgens bepaald dat iedereen van de nationale delegatie SAMEN de heenreis dient te
maken en dat zij verplicht zijn om tot een nader te bepalen moment SAMEN ter plaatse dienen te blijven, waarna alleen
diegenen die dit voorafgaandelijk hebben aangevraagd op eigen risico en op eigen middelen naar huis mogen
terugkeren.
03.2. Bevestiging inschrijving NAT. TEAM WP JUNIOR U17 voor EK-kwalificatietornooi (10-12 mei 2013)
De RVB bevestigt de inschrijving en de deelname aan dit EK WP-kwalificatietornooi op voorwaarde dat de
deelnamekosten duidelijk op voorhand ingeschat kunnen worden, namelijk door het tornooi zelf te organiseren in België
of door reeds op voorhand op de hoogte te zijn van de mogelijke locatie van het kwalificatietornooi in het buitenland.
Voor zover hierover geen duidelijkheid bestaat, zal de KBZB de inschrijving “on hold” plaatsen tot de deadline van 14
december waarop hopelijk de SCWP nog een Belgische kandidaat-organisator zal hebben gevonden.
03.3. Dossier Universiade WP Kazan 2013 – BUSF
De RVB heeft kennis genomen van dit dossier alsook van de brief van F. VAN HUYNEGHEM, secretaris-generaal VZF
De RVB besluit na bespreking dat hiervoor geen financiële middelen beschikbaar zijn. De voorkeur gaat uit naar de
nationale jeugdploeg U17. Een antwoord zal gestuurd worden aan de projectverantwoordelijke F. MARENNE.
03.4. Voorstel limietpunten EK JUN Synchro 2013
De RVB heeft kennis genomen van dit initiatief, maar betreurt dat hierover nog geen enkele feedback of reactie werd
geformuleerd vanuit de Nationale Sportcommissie Synchro ondanks een duidelijk verzoek.
In afwachting van dit noodzakelijke SCSY-advies zal de RVB dan ook nog geen beslissing nemen over dit punt.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. 19u00:
19u00 Opening aanbestedingen / Organisatie Belgische Kampioenschappen & Beker van België WP 2013
De volgende afgevaardigden en clubs zijn aanwezig:
M. TOPPET - R. BUGGENHOUT (SCZW) – F. MERCIER (SCWP) – I. DE KIMPE (SCSY) - P. DE KIMPE (DM) – E. LIVENS (AZSC)
ZWEMMEN
1. Open Belgian Championships Swimming
> de organisatie werd reeds definitief toevertrouwd aan BRABO.
2. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE1 (11-14j)
> de aanbesteding van zwemclub GZVN wordt weerhouden voor het bedrag van € 12.345,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
3. Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE2 (CAD-JUN-SEN)
> de aanbesteding van zwemclub BRABO wordt weerhouden voor het bedrag van € 6.001,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
4. Belgische Kampioenschappen Zwemmen korte baan
> de aanbesteding van zwemclub MEGA wordt weerhouden voor het bedrag van € 2.005,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
SYNCHRO
1. Belgische Kampioenschappen Synchro Seniores / Masters
> de aanbesteding van zwemclub SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 51,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
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2. Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
> geen aanbesteding ontvangen
3. Belgische Kampioenschappen Synchro Cadetten
> de aanbesteding van zwemclub BRASS wordt weerhouden voor het bedrag van € 65,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
4. Belgische Kampioenschappen Synchro Miniemen
> de aanbesteding van zwemclub ENL wordt weerhouden voor het bedrag van € 125,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
5. Belgische Kampioenschappen Synchro Combo (alle categorieën)
> de aanbesteding van zwemclub SKF wordt weerhouden voor het bedrag van € 51,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
SCHOONSPRINGEN
1. Belgische Kampioenschappen Schoonspringen 1m / 3m / Toren
> de aanbesteding van zwemclub AZSC wordt weerhouden voor het bedrag van € 125,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
MASTERS
1. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 1
> geen aanbesteding ontvangen
2. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 2
> geen aanbesteding ontvangen
3. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
> geen aanbesteding ontvangen
BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (3 finales)
> de aanbesteding van zwemclub AZSC wordt niet weerhouden (prizemoney van € 1.600,00);
> de aanbesteding van zwemclub DM wordt weerhouden voor een totaal prizemoney van € 3.150,00; de organisatie
wordt hen definitief toevertrouwd.
Voor de volgende organisaties zal de KBZB een tweede oproep lanceren:
• Belgische Kampioenschappen Synchro Juniores
• Belgische Kampioenschappen Masters Dag 1 – Dag 2 – Dag 3
04.2. Project interne reorganisatie waterpoloactiviteiten KBZB (cf. presentatie SCWP dd. 17.10.2012)
De regionale federaties werden verzocht om dit eerst verder intern te bespreken waarna de nodige feedback zal gegeven
worden op het nationale niveau.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- Verslag vergadering werkgroep “Fiscaal statuut van scheidsrechters” – 11 juni 2012: de RVB heeft kennis genomen van
de verdere intenties van de werkgroep.
- Briefwisseling BAS: mogelijkheid tot aanpassen van reglementen federaties in het kader van een geschillenbeslechting
via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. De KBZB heeft deze clausules en reglementaire bepalingen reeds voorzien.
05.2. FINA
- FINA WP Referees List 2013: bevestiging A. D’HOSSCHE & R. RYCKAERT
- FINA SY Judges List 2013: bevestiging E. VAN DER GUCHT & C. DENAMUR
- FINA Open Water Dates, Rules & Regulations
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- Uitnodiging, agenda & info Nat. Federations Site Visit Barcelona 2013 > 17-20 december 2012 (deadline inschrijvingen
en reservaties = 07 dec 2012). Indien gewenst, kunnen afgevaardigden van nationale en/of regionale federaties op
eigen kosten hieraan deelnemen. Namens de KBZB zal niemand aanwezig zijn, de digitale brochures over de hotels en
de WK-competitie bieden immers voldoende duidelijke en gedetailleerde informatie.
- Bevestiging FINA SWI Qualifying Events 2013
De FINA heeft de onderstaande WK-kwalificatiewedstrijden in België aanvaard voor het realiseren van FINA A & B
Swimming Qualifying Times:
BEL 19-Jan-13
20-Jan-13
FLANDERS SWIMMING CUP
BEL 2-Feb-13
3-Feb-13
OPEN FFBN CHAMPIONSHIPS
BEL 19-Apr-13
21-Apr-13
GRAND PRIX INTERNATIONAL COMMUNAUTE FRANCAISE *
BEL 10-May-13 12-May-13 ANTWERP DIAMOND SWIMMING RACE *
BEL 18-May-13 20-May-13 BELGIAN OPEN SWIMMING CHAMPIONSHIPS *
(* ook aanvaard als kwalificatiewedstrijd voor de Youth Olympic Games, Nanjing 2014)

ANTWERP
SERAING
CHARLEROI (TBC)
ANTWERP
ANTWERP

05.3. LEN
- Bids / Oproep kandidaturen LEN Events 2013-2016
- LEN WP Referees List 2013: bevestiging kandidaturen A. D’HOSSCHE & R. RYCKAERT
- LEN Synchro Judges List 2013: deadline kandidaturen 10.12.2012
05.4. VZF: nieuw Vlaams antidoping-decreet in werking vanaf november 2012
05.5. FFBN: P. EVRARD geeft een korte toelichting over het onderhoud tussen de FFBN en de Franstalige Gemeenschap
in het kader van het beleidsprogramma 2013-2016.
06. Allerlei
06.1. Tuchtcommissie WP: aanduiding reserveleden (1 NL / 1 FR).
De RVB heeft kennis genomen van de beide kandidaturen voor de vacante positie als NL-reservelid:
- CASSIMAN Tomas (ZNA Aalst)
- CALLEWAERT Bart (KWK Kortrijk)
Na evaluatie bevestigt de RVB de aanduiding van Tomas CASSIMAN als nieuw NL-reservelid voor de Tuchtcommissie WP.
Er werden geen kandidaturen ontvangen voor de vacante positie als FRA-reservelid. In het geval zich bij de FFBN alsnog
een kandidaat zou aanbieden, dan zal de FFBN hiervan W. GEORGES op de hoogte te brengen.
06.2. De RVB heeft kennis genomen van de aangetekende brief van FIRST betreffende de wijziging van de data BK
Zwemmen Open 2013. Secretaris-generaal W. GEORGES zal deze briefwisseling beantwoorden.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 17 JANUARI 2013 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
(o.a. opening aanbestedingen 2e oproep met aansluitend Nieuwjaarsdiner van RVB KBZB)
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