KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERD
DONDERDAG 17 JANUARI 2013 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 29.11.2012 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Voorlopige Exploitatierekening per 31.12.2012 + Voorstel Budget 2013
De RVB neemt kennis van de exploitatierekening per 31.12.2012. Dit document is zo goed als definitief en vertoont een
aanzienlijk verlies dat volledig is toe te schrijven aan minder inkomsten uit sponsoring. De uitgaven vertonen enkele
schommelingen maar zijn conform met het voorziene budget. De KBZB blijft onverminderd een enorme inspanning
leveren voor de atleten door de toekenning van onkostenvergoedingen bij Belgische records en internationale prestaties.
De RVB bespreekt enkele mogelijke opties betreffende sponsoring:
- sponsoring Electrabel (energiebedrijven cf. NED-FRA-ITA-GBR): W. GEORGES wordt verzocht om in samenspraak met de
regionale zwemfederaties uiterlijk tegen mei/juni een globaal sponsoring- en presentatiedossier op te maken teneinde 1
grote sponsor te kunnen engageren met een uitgebreid pakket aan publicitaire return en visibiliteit ter gelegenheid van
zowel regionale, nationale als internationale activiteiten. W.GEORGES blijft ook contact onderhouden met LDC Consulting.
M. LOUWAGIE verzoekt W. GEORGES om strikt de uitgaven te monitoren en waar mogelijk te besparen en/of voor extra
inkomsten te zorgen zodat er in 2013 ten minste een exploitatieresultaat in breakeven gerealiseerd wordt.
W. GEORGES zal bijgevolg het ontwerp van budget voor het boekjaar 2013 in overeenstemming met de wensen van de
RVB aanpassen en ter goedkeuring voorleggen aan de RVB dd. 11.02.2013.
Op vraag van P. EVRARD beslist de RVB om de minimum aanbestedingsbedragen voor de organisatie van de BK’s
Synchro aan te passen:
• BK SEN & BK JUN > min. 250 euro per BK (ipv. 50 euro)
• BK MIN & BK CAD > min. 500 euro per BK (ipv. 50 euro)
Deze gewijzigde minimum-aanbestedingsbedragen zullen van toepassing zijn vanaf de aanbestedingen BK 2014.
- WP-budget 2012 & 2013: De RVB heeft kennis genomen van het gerealiseerde WP-budget 2012.
De RVB neemt eveneens kennis van een voorlopig WP-budget 2013, in functie van de deelname aan het EK WP JUN
kwalificatietornooi (zie ook Pt. 04.3.).
02.2. Resultaten Propagandacommissie 2012
- De RVB stelt opnieuw vast dat er heel beperkte verkoopcijfers in de Vlaamse provincies zijn door de dominantie van ISB.
- Er is min of meer een status quo bij aantal verkochte zwembrevetten (gemiddelde van voorbije jaren= tussen 120.000
en 130.000 ex.). Ook de totale opbrengsten zijn min of meer status quo.
02.3. 18u30: Opening aanbestedingen Belgische Kampioenschappen 2e oproep
De RVB bevestigt alle aanbestedingen die geopend werden ter zitting van 29.11.2012, aangezien door alle clubs werd
voldaan aan de betaling van de reglementaire voorschotten.
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MASTERS
1. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 1
> de aanbesteding van zwemclub SWEM wordt weerhouden voor het bedrag van € 100,00; de organisatie wordt hen
definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
2. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 2
> de aanbesteding van zwemclub VN wordt weerhouden voor het bedrag van € 51,00; de organisatie wordt hen definitief
toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.
3. Belgische Kampioenschappen Masters Dag 3
> geen aanbesteding ontvangen
03. Internationale Wedstrijden
03.1. WK Istanbul 25m 2012
De RVB neemt kennis van de sportieve resultaten van F. HEERSBRANDT; 3 halve finales op een WK zijn heel behoorlijk.
P. EVRARD geeft toelichting over de huidige situatie binnen de COM.FRA rondom de ondersteuning van F. HEERSBRANDT
en zijn coach.
03.2. Voorstel “Akkoordverklaring Atleten / Begeleiders” bij afwijkende verplaatsingen Nationale Selecties
De RVB bespreekt dit ontwerpdocument en formuleert toch enkele bezwaren over het toelaten van afwijkende reisdata
(onderscheid tussen zwemmers – begeleiders? - differentiatie afhankelijk van periode / maand? - financiële gevolgen?).
W. GEORGES stelt dat het logistiek bijzonder complex wordt voor de “collectieve” reservatie van hotel en transport indien
er meerdere personen op eigen initiatief vroeger of later arriveren of vertrekken.
In principe is de RVB voorstander van het algemene principe “samen uit, samen thuis”, waarbij de atleet of begeleider
mits voorafgaand verzoek, op maandagmorgen na het evenement vrij zijn om hun terugreis te regelen.
De RVB zal dit niettemin nog verder bespreken op de volgende vergadering.
03.3. Voorstel limietpunten EK JUN Synchro 2013
De RVB heeft kennis genomen van dit uiteindelijke voorstel van de Nationale Sportcommissie Synchro.
P. EVRARD maakt bezwaar over limietpunten voor TEAM aangezien hiervoor geen financieel draagvlak bestaat.
W. GEORGES stelt wel vast dat er enorme verschillen zijn met voorgaande EJK-limietpunten (voor zover deze met elkaar
vergeleken kunnen worden).
De RVB beslist na discussie om enkel de onderstaande limietpunten goed te keuren voor SOLO en DUO (en dus geen
TEAM) met betrekking tot de EJK Synchro 2013 te Poznan (15-19 mei):
- SOLO: 71,30
- DUO: 67,07
- De limietpunten moeten 1x gerealiseerd worden op een internationale meeting in het buitenland.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC
-

-

Briefwisseling dd. 16 januari over de RVB-verkiezing in 2013 en het indienen van kandidaturen voor de opvolging van
het BOIC-topmanagement (G. DE BONDT & P. MOONS). P.O. BECKERS is opnieuw kandidaat als BOIC-voorzitter. Ook
KBZB-voorzitter M. LOUWAGIE zal zijn kandidatuur als BOIC-bestuurder opnieuw indienen, tenzij er eventueel andere
gegadigden zouden zijn binnen de KBZB.
Uitnodiging infovergadering EYOF Utrecht 2013: dinsdag 29 januari 2013 (09u30).
Afgevaardigden: nog aan te duiden.
Uitnodiging evaluatievergadering OS LONDON 2012 met Olympische nationale sportfederaties: dinsdag 26 februari
2013 (18u00). De KBZB zal vertegenwoordigd worden door W. GEORGES, P. EVRARD en J. VAN DER STRAETEN.

04.2. FINA
- FINA 4th World Junior Swimming Championships > Dubai (UAE) / 26-31 AUG 2013
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- FINA 13th World Swimming Championships 2016 (25m) > Windsor - CAN (+ hotels in Detroit – USA)
- Kandidaat-steden voor organisatie FINA World Swimming Championships 2019 & 2021 (CHN – tbd, JAP – Tokyo, HUN –
Budapest, KOR – Gwangju)
- FINA Press Releases:
* Athletes of the Year 2012 (SWI – DIV – WP – SY – OW)
* Malmsten & Yakult: verlenging FINA-partnership
04.3. LEN
- Inschrijving NAT. TEAM WP JUNIOR U17 voor EK-kwalificatietornooi (10-12 mei 2013)
De RVB herhaalt dat het in eerste instantie de bedoeling was om zelf een kwalificatietornooi te organiseren in België
teneinde de deelnamekosten te beperken. Helaas waren er geen beschikbare zwembaden (08-12 mei).
Ondanks diverse communicaties tussen de LEN en de KBZB aangaande de inschrijving, de locatie en de deelnamekosten
van dit EK WP-kwalificatietornooi blijkt dat de LEN reeds is overgegaan tot de loting en de locatiebepaling van de
betrokken kwalificatietornooien zonder hierbij rekening te hebben gehouden met de opmerkingen en het voorbehoud van
de KBZB. Middels hoogdringende en recente contacten met de LEN zou BELGIË alsnog toegevoegd worden aan de
kwalificatiepoule te Budva (Montenegro). Dit zou spoedig officieel bevestigd worden door de LEN.
De RVB gaat hiermee akkoord maar gezien de financiële inspanning voor het kwalificatietornooi in Montenegro zullen er
ter compensatie minder middelen voorzien worden voor de voorbereiding op het EK-kwalificatietornooi (dus alleszins
geen voorbereidingsstage in Roemenië van 6000 euro).
- Bids / Oproep kandidaturen LEN EK SWI 2016 & EK SWI 25M 2014 (incl. striktere voorwaarden en garanties)
- LEN 2013 European Open Water Swimming Cup: data, deelnamereglement en prize-money.
04.4. VZF:
- L. GROSSEN (topsportcoördinator) verlaat de VZF per 01.03.2013 en wordt algemeen manager bij de Vlaamse GymFed.
- T. CALLEWAERT (GOLD) werd aangesteld als nieuwe penningmeester van de VZF.
- Algemene Vergadering VZF: zaterdag 23 maart 2013 – De Pinte
04.5. FFBN: nihil
05. Allerlei
05.1. Voorstellen tot reglementswijzigingen KBZB-reglementen (ed.2013)
-

Een algemene oproep tot indienen van voorstellen tot reglementswijzigingen werd verstuurd aan alle nationale
commissies en aan alle betrokken instanties. Deadline is vrijdag 25 januari. Hierna zullen W. GEORGES en C.
LIPPENS alle voorstellen bestuderen en een synthese van voorgestelde wijzigingen opmaken.
De RVB neemt eveneens kennis van de voorstellen uitgewerkt door de SCZW betreffende de BK Zwemmen 20142016 met diverse wijzigingen aan limiettijden, programma, benaming, etc…Deze voorstellen zullen later in detail
geëvalueerd worden.

05.2. Voorlopige kalender Evenementen 2013 & Voorstel kalender vergaderingen KBZB 2013
De RVB heeft kennis genomen van deze beide voorlopige kalenders.
De nationale vergaderingen voor de maanden februari en maart worden vervolgens vastgelegd.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR:
MAANDAG 11 FEBRUARI 2013 – 19u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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