KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 24 JUNI 2009 TE BRUSSEL OM 18u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS – Gérard JANSSEN, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Yves HERMANS – Christiane DE SCHEPPER, bestuurder FFBN
Verontschuldigd: Willy FRAIPONT

01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 14/05/2009 worden goedgekeurd
na aanpassing van Pt. 05.3.
02. Financiën
02.1. Nota internationale ontmoetingen VZF/FFBN/KBZB (cf. bespreking verdeling jeugdsubsidies Nationale
Loterij)
De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota voorbereid door secretaris-generaal Wouter GEORGES.
Alvorens de herverdeling te bespreken beslist de Raad van Bestuur om eveneens andere dossiers te evalueren
teneinde een globale financiële herverdeling af te spreken.
De Raad van Bestuur zal op de volgende vergadering de ingangsdatum vastleggen waarop het waterpolobudget
volledig ten laste zal vallen van de KBZB (in plaats van het toekennen van een directe financiële steun aan de
regionale federaties).
02.2. Dossier TOPSWIM / SWIMGATE / GEOLOGIX
- onderhoudscontract TOPSWIM: overzicht prestaties Jan-Jun 2009.
De Raad van Bestuur neemt kennis van de gepresteerde support en ondersteuning in het kader van het
onderhoudscontract. In het algemeen is er weinig duidelijkheid en evolutie in de geleverde prestaties.
Om de discussies over het onderhoud en het gebruik van TOPSWIM te beperken op nationaal niveau,
bespreekt de Raad van Bestuur een alternatief om op nationaal niveau de Belgische kampioenschappen
(wedstrijden en resultaten) te beheren.
- De KBZB zal voor de nationale competities uitsluitend samenwerken met de Splash software van
Geologix. Voordeel: inschrijvingen en resultaten van deze BK zijn rechtstreeks gelinkt aan de
GEOLOGIX-database zodat deze beide administratieve procedures vereenvoudigd worden.
- De KBZB zal het onderhoudscontract TOPSWIM opzeggen (beëindiging zal gebeuren op hetzelfde
moment als de financiële herverdeling beschreven in Pt. 02.1.) en overhevelen naar de regionale
federatie zodat deze op eigen initiatief akkoorden en afspraken kunnen maken die afgestemd zijn op
hun eigen specifieke desiderata en noden inzake administratieve en competitieve software. Indien
gewenst, zal de KBZB de aangekochte TOPSWIM-licentie eveneens overdragen aan de regionale
federaties.
- Uiteraard blijft de verplichting voor alle clubs om gebruiksklare wedstrijdresultaten door te sturen
naar Geologix voor het up to date houden van de swimrankings onder beheer en verantwoordelijkheid
van de KBZB.
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De VZF-bestuurders kunnen zich vinden in dit voorstel en gaan hiermee akkoord op voorwaarde dat de huidige
contractuele voorwaarden grondig worden nagekeken zodat de overdracht probleemloos kan uitgevoerd
worden.
De FFBN zal deze alternatieve werking in overweging nemen en de diverse modaliteiten onderzoeken alvorens
een definitief standpunt in te nemen.
- dossier SWIMGATE: het project werd voorgesteld aan de beide regionale federaties. Er bestaat echter nog
steeds onduidelijkheid over de voorgestelde bijdragen die de gebruikers dienen te betalen alsook over de
concrete functionaliteit van deze softwareapplicatie.
Niettemin brengt de Raad van Bestuur KBZB een negatief oordeel uit betreffende het ondersteunen en
implementeren van dit project door de regionale federaties en de KBZB, maar de regionale federaties zullen dit
nog verder evalueren en onderzoeken.
02.3. Overzicht onkostennota’s atleten jan-jun 2009
- De Raad van Bestuur bevestigt dat de onkostenvergoedingen voor atleten enkel toegekend worden op
voorwaarde van een verplichte actieve deelname gedurende 3 dagen op het BK OPEN.
De atleten die hier niet aan hebben voldaan, zullen zoals voorzien geen onkostenvergoedingen voor prestaties
ontvangen.
- record CLAEYS op BK OPEN gezwommen in JAKED > Ongeacht de nieuwe FINA approved SWIMSUIT list van
22.06.09 bevestigt de Raad van Bestuur dat dit record niet gehomologeerd kan worden in overeenstemming
met de bepalingen die door de SCZW werden opgesteld ter gelegenheid van de BK OPEN mei 2009.
Bij uitbreiding kunnen alle “JAKED-tijden” gezwommen op het BK OPEN niet als officiële tijden beschouwd
worden. De KBZB is wel van oordeel dat het prize-money kan toegekend worden aan de winnaars (Belgische
kampioenen).
03. Internationale Wedstrijden / Internationale Jury
03.1. WK Rome 2009:
- info swimsuits: De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de nieuwe FINA-list approved swimwear de
dato 22.06.09 en betreurt de onduidelijke houding van de FINA.
Voor het WK zijn de gecontesteerde polyurethaanpakken (JAKED, ARENA X-Glide) dan toch toegelaten.
Ongeacht de overeenkomst KBZB-SPEEDO vreest de Raad van Bestuur dat de KBZB de zwemmers niet zal
kunnen verbieden om technologisch “snellere” pakken te gebruiken.
In deze optiek zal voorzitter M. LOUWAGIE contact opnemen met R. SMOLDERS van SPEEDO en hem
voorstellen in het huidige contract een uitzonderingsclausule te voorzien met betrekking tot de technische
uitrusting van de atleten (enkel EK en WK SEN).
De Raad van Bestuur stelt zich bijgevolg ook vragen over de persoonlijke contracten tussen atleten en SPEEDO.
Voor het WK te ROME hebben momenteel al 17 van de 19 geselecteerde zwemmers hun
uitrustingenengagement met de KBZB ondertekend. KBZB zal niettemin vragen aan SPEEDO om de atleten
hieromtrent de keuze te geven in het kader van hun overeenkomst.
Met betrekking tot het EJK te Praag beslist de Raad van Bestuur om de specifieke richtlijnen van de LEN te
respecteren, namelijk de toepassing van de FINA-swimwear list de dato 19.05.09.
Concreet betekent dit dat alle geselecteerden verplicht in Speedo-zwempakken zullen zwemmen en er geen
vrije keuze wordt gelaten.
Geval S. Helderweirt: De KBZB ontving een bericht dat de betrokkene nog steeds geen bruikbaar SPEEDO-pak
heeft ontvangen. De zwemmer verzoekt toelating om te zwemmen met JAKED. Verwijzend naar de EJKrichtlijnen is dit onmogelijk. Zoals eerder gemeld aan SPEEDO, dient de zwemmer dringend een passend
SPEEDO-zwempak te ontvangen dat beantwoordt aan zijn behoeften.
De Raad van Bestuur stelt voorlopig dat tijdens de komende zomerkampioenschappen zwemmen de FINA-lijst
van 22.06.2009 zal gehanteerd worden. Alle zwempakken op deze lijst mogen dus gedragen worden.
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- WK-selectie:
Aflossing 4x100m > De 4e startplaats in deze aflossing wordt ter plaatse toegekend.
Aflossing 4x200m > De Raad van Bestuur beslist om A. VANDE VELDE (MEGA) voorlopig aan te duiden als
reservezwemmer.
- De KBZB heeft recht op 8 accreditaties voor Team Officials. Er werden echter in totaal 19
accreditatieaanvragen ingediend. Deze 11 (betalende) extra-accreditaties moeten echter nog door de FINA.
bevestigd worden.
- FINA congres: diverse briefwisseling LEN/FINA over kandidaten verkiezing FINA-bureau / LEN-congres sep 08
De KBZB zal zich op vraag van de LEN schriftelijk engageren om het resultaat van de stemming tijdens het LENCongres te Zurich te respecteren. De KBZB vindt deze problematiek echter schandalig en onaanvaardbaar.
Deze toestanden druisen volledig in tegen goed bestuur en openheid.
03.2. EYOF > definitieve selectie BOIC
Voorzitter M. LOUWAGIE betreurt dat na afsluiting van het KBZB-selectievoorstel alsnog aanpassingen werden
doorgegeven (en aanvaard door het BOIC). Hierdoor ontstond echter een ongelijkheid met betrekking tot
mogelijke selectietijden die niet meer rechtgezet kunnen worden.
Bijgevolg dient de SCZW duidelijkere afspraken en criteria op te stellen aangaande de selectieperiode,
bijkomend zal de KBZB zelf aan het BOIC vragen om op voorhand de definitieve afsluitingsdatum op te leggen
aan de betrokken federaties.
03.3. LEN / FINA Open Water > deelname Belgische atleten
Naar aanleiding van de niet aangekondigde deelname aan diverse internationale competities Open Water
dringt secretaris-generaal W. GEORGES aan op meer communicatie en coördinatie tussen de regionale
federaties, de betrokken zwemmers en de KBZB.
Wanneer atleten van beide regionale federaties deelnemen, zal de KBZB het dossier administratief en
financieel opvolgen en afhandelen (op voorwaarde dat vanuit de regionale federaties de nodige informatie
tijdig wordt aangeleverd).
Wanneer slechts atleten van één van beide regionale federaties deelnemen, zorgt de KBZB enkel voor de
nodige administratieve formaliteiten, namelijk handtekening en stempel op de formulieren en wordt het
dossier volledig afgehandeld binnen de betrokken regionale federatie.
03.4. Voorlopige kalender Internationale Wedstrijden 2009-2010
Belangrijkste opmerkingen: BK-EK-WK 25m in oktober-november-december/ LEN congres verplaatst naar mei.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC:
- commentaren na Algemene Vergadering 05.06.09
De Raad van Bestuur neemt kennis van de resultaten van de verkiezingen en feliciteert voorzitter M.
LOUWAGIE met zijn verkiezing als lid van de Raad van Bestuur. Hij was dan ook aanwezig op de 1e zitting met
de nieuwe raad op 08.06.2009.
- project LONDON 2012: dossier sportinfrastructuren voor voorbereidende stages.
Het BOIC vraagt de KBZB een aantal potentiële zwembaden voor te stellen waar eventueel stages zwemmen /
waterpolo georganiseerd zouden kunnen worden.
04.2. FINA: zie Pt. 03.1.
04.3. LEN
- info swimsuits EJK Praag > lijst FINA 19.05.09 is van toepassing (zie ook Pt. 03.1.).
- LEN Calendar & Congress Kopenhagen
- info wijziging congreshotel
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- de volgende wedstrijden zullen op de LEN-kalender 2010 geplaatst worden:
KBZB
PRIMO Open Belgian Swimming Championships (TBD – 14-16/05/2010)
VZF
Flanders Swimming Cup Antwerpen (16-17/01/2010)
Superprestige Swimming Wachtebeke (05-07/03/2010)
Open Water 10 KM Willebroek (29/08/2010)
19th Flanders Synchro Open Kortrijk (26-28/11/2010)
FFBN
Open FFBN Swimming Championships Seraing (23-24/01/2010)
Youth FFBN Swimming Championships La Louvière (06-07/02/2010)
Grand Prix de la Ville de Seraing (26-28/03/2010)
Grand Prix de la Communauté Française de Belgique La Louvière (30/04 – 02/05/2010)
04.4. SCWP
- Interpellatie Sportcommissie WP aangaande de beslissing van Raad van Bestuur de dato 14.05.09.
De Raad van Bestuur neemt kennis van dit schrijven van de Sportcommissie WP en herhaalt dat deze
beslissingen niet door één persoon werden genomen, maar wel door de Raad van Bestuur als hoofdorgaan van
de KBZB.
a) betreft de minimumdiepte van 1,80m in AFD I (voorziene ingangsdatum: seizoen 2010-2011).
Gezien de commotie zal de Raad van Bestuur de clubs van AFD I en II uitnodigen om hierover
gezamenlijk overleg te plegen en bijkomend om afspraken te maken teneinde de verantwoordelijke
bestuurders van gemeentelijke, stedelijke en provinciale overheden te wijzen op de noodzaak aan
aangepaste sportinfrastructuur.
Deze bijeenkomst zal doorgaan op donderdag 10 september 2009 om 19u00 in het Eurovolleycenter
te Vilvoorde.
Uitgenodigd: alle clubs van AFD I en AFD II (max. 2 afgevaardigden per club) - Raad van Bestuur KBZB –
Sportcommissie WP KBZB – CCA - P. LEDENT – P. VAN PETEGHEM
b) afschaffing ententes / associaties “jeugd / dames”: blijft in principe behouden.
- Functionering nationaal WP-secretaris P. LEDENT:
P. LEDENT wordt door de Raad van Bestuur berispt wegens het nogmaals (laattijdig) verspreiden van
belangrijke officiële documenten met taalfouten die bovendien niet inhoudelijk werden nagekeken door het
Algemeen Secretariaat van de KBZB.
Verder is P. LEDENT, als betaalde medewerker van de KBZB, er toe gebonden alle genomen beslissingen,
zonder persoonlijk commentaar, te communiceren en uit te voeren teneinde de vlotte werking van het
nationaal waterpolosecretariaat te garanderen. Eveneens mag hij niet meer fungeren als officiële
afgevaardigde van RBP.
05. Allerlei
05.1. De kalender met vergaderdata sep-dec 2009 wordt besproken.
Het onderhoud met de Nationale Sportcommissie Open Water zal doorgaan op 6 oktober 2009.
W. GEORGES zal bij de regionale federaties de namen van de 2 leden van de Nationale Sportcommissie Open
Water opvragen.
05.2. Titel / Benaming zomer “kampioenschappen” zwemmen per categorie
Voor de leeftijdsjaren 11-12-13-14-15-16-17-18: Belgisch Kampioen
Voor de categorie SEN: de zwemmer is geen Belgisch kampioen, maar ontvangt een medaille met “Beste
prestatie SEN”.
05.3. Inschrijvingsrechten Masters:
Niettegenstaande de goedkeuring van de aangepaste boetetabel door de Raad van Bestuur op 05.03.2009,
wordt de verhoging van de inschrijvingsrechten voor de BK Masters geannuleerd.
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De voorgaande tarieven zijn bijgevolg opnieuw van toepassing:
- Individuele inschrijving: € 7,00
- Aflossing: € 13,00
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2009 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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