KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 29 OKTOBER 2009 TE BRUSSEL OM 18u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB,
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS – Gérard JANSSEN, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Yves HERMANS, bestuurders FFBN
Verontschuldigd: Christiane DE SCHEPPER
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergaderingen gehouden op 03/09/2009 en 10/09/2009 worden goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Exploitatierekening KBZB per 30.09.09

W. GEORGES geeft toelichting bij deze voorlopige staat van inkomsten en uitgaven.
Volgens een prognose zal het boekjaar 2009 in elk geval afgesloten worden met een positief saldo.
De financiële beleggingen zullen eveneens een meerwaarde noteren op het einde van het jaar.
P. EVRARD vraagt een tussenkomst van de KBZB voor het WP-budget van de periode jan-sep 2009.
De waterpolo-uitgaven van de regionale federaties tijdens die periode zullen alsnog door de KBZB
ten laste genomen worden.
02.2. Overeenkomst KBZB-PRIMO
M. LOUWAGIE en W. GEORGES geven meer toelichting over de briefwisseling met PRIMO betreffende de
eenzijdige stopzetting van de overeenkomst door sponsor PRIMO.
Wegens het niet volledig respecteren van de contractuele voorschriften met betrekking tot deze stopzetting en
ingebrekestelling zal de KBZB bijgevolg het geschil voorleggen aan de arbitragedienst CEPINA.
De Raad van Bestuur neemt kennis van de geraamde arbitragekosten voor de behandeling van dit geschil.
W. GEORGES en C. LIPPENS worden door de Raad van Bestuur gemandateerd om deze zaak verder vorm te
geven en om de arbitrageprocedure bij CEPINA in te dienen teneinde (een deel van) het verschuldigde
sponsorbedrag te recupereren.
02.3. Project aanbestedingsprocedure BK 2010
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het werkdocument van W. GEORGES.
- datum opening aanbestedingen: vergadering Raad van Bestuur van 02 december 2009
- minimum bedragen aanbesteding voor BK ZW Zomer (2x3 dagen): de KBZB zal enkel een organisatie in 2x3
dagen aanvaarden. Het hoogste aanbestedingsbod voor de beide weekends samen (ongeacht 1 of 2
organiserende clubs) zal door de KBZB weerhouden worden.
- de officiële aanbestedingsoproep kan pas verzonden worden indien de goedgekeurde programma’s en
limiettijden beschikbaar zijn (zie ook Pt. 05.1.). De Raad van Bestuur beslist dat er steeds een boete wordt
opgelegd in het geval een limiettijd niet gerealiseerd wordt tijdens het BK. Dit geldt voor alle BK’s Zwemmen
(Open, Zomer en 25m).
02.4. LEN TSC-meeting 19-20/02/2010
De organisatiekosten van deze LEN Technical SWI Comitémeeting vallen blijkbaar ten laste van de ontvangende
federatie. De KBZB zal een maximaal budget van € 3000 voorzien, het resterende budget van € 2000 valt ten
laste van de VZF. Indien echter de totale uitgaven lager uitvallen, dan worden de totale kosten pro rata
verdeeld tussen KBZB (60%) en VZF (40%). De Raad van Bestuur mandateert G. STRAETEMANS om de
praktische regelingen te treffen aangaande deze organisatie. W. GEORGES zal instaan voor de officiële
uitnodiging en de hotelreservatie en dient hiervoor de nodige afspraken te maken met de LEN.
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02.5. Propagandacommissie KBZB: verdeling Franstalige zwembrevetten door FFBN.
Binnenkort zal hiervoor een ontmoeting tussen KBZB en FFBN gepland worden om de voorwaarden en de
werking in detail te bespreken.
03. Internationale Wedstrijden / Internationale Jury
03.1. WK Rome 2009: nationale uitrustingen
03.1.1. Zaak P. SYSTERMANS
- de reglementaire boete werd nog niet betaald. Deze wordt door de betrokken zwemmer betwist middels een
schrijven van zijn advocaat MISSON. De KBZB overweegt echter om de zwemmer een startverbod op te leggen
op het komende BK 25m indien niet wordt voldaan aan de reglementaire boete wegens inbreuk op de
contractuele bepalingen.
03.1.2. Zaak B. RYCKEMAN
G. STRAETEMANS doet verslag van de feiten en de briefwisseling betreffende de inbreuk van B. RYCKEMAN (die
niet in SPEEDO zou gezwommen hebben in de discipline Open Water). In elk geval zullen er in 2010 geen
premies voor B. RYCKEMAN uitbetaald worden als zijn prestaties niet gerealiseerd werden in een SPEEDOzwempak.
De KBZB zal een brief richten aan dhr. Ronny Smolders van SPEEDO om zijn toelichting en zijn standpunt te
vragen over de diverse contractuele inbreuken van de atleten te Rome. De KBZB wenst immers te weten
waarom er ter plaatse door de SPEEDO-afgevaardigde toestemming zou gegeven zijn aan B. RYCKEMAN om af
te wijken van de verplichte Speedo-zwemuitrusting, terwijl anderzijds de KBZB steeds strikt de naleving van de
verplichting heeft gecommuniceerd naar de competitiezwemmers (zie geval SYSTERMANS).
03.2. EK 25m Istanbul 2009:
- Aanduiding delegatieleider: voorlopig nog niemand aangeduid, P. EVRARD is kandidaat in het geval er FFBNzwemmers geselecteerd zijn voor dit EK.
- Selectie ifv uitrustingen: SPEEDO meldt dat er een leveringstermijn van 6 weken is en vraagt om zo snel
mogelijk de namen van de geselecteerde atleten en de aangeduide delegatieleden te communiceren.
Voorlopig geselecteerde zwemmers: D. DEKONINCK – A. DE MARE – K. BUYS
Coach: R. GAASTRA - Kiné: ten laste van en aan te duiden door BRABO
- De KBZB zal ook op dit EK geen afwijking of uitzondering toestaan op de verplichting om met een SPEEDO-pak
te zwemmen. De KBZB zal voor dit EK eveneens geen premies toekennen voor records of prestaties die
gerealiseerd worden met JAKED of soortgelijke zwempakken.
04. Briefwisseling
04.1. BOIC: info project BELGIUM 2012 (sportinfrastructuur stages OS Londen 2012).
04.2. FINA
04.2.1. WP Referees List 2010: BEL heeft recht op max. 3 FINA-referees; de 3 kandidaten dienen nog
voorgedragen te worden door de Scheidsrechterscommissie.
04.2.2. FINA Whereabouts Y. GRANDJEAN: 1e schriftelijke waarschuwing wegens het niet doorsturen van zijn
whereabouts voor het 4e kwartaal van 2009.
04.3. LEN
04.3.1. WP Referees List 2010 > de Scheidsrechterscommissie heeft de volgende kandidaten voorgedragen:
A. D’HOSSCHE – S. DIEU – C. GRANCEROF – R. RYCKAERT.
04.3.2. WP LEN Events Entry Form 2010: geen Belgische deelname of organisatie in 2010.
05. Allerlei
05.1. Op vraag van voorzitter M. LOUWAGIE werd een afvaardiging van de Nationale Sportcommissie
Zwemmen uitgenodigd. Zijn aanwezig: R. BUGGENHOUT – J. FINET – RM. DEPONTHIEUX – J. STINKENS.
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Gezien de problemen (organisatorisch, reglementair) vond voorzitter LOUWAGIE het aangewezen om de
verantwoordelijken bijeen te roepen. De structuur, de werking en de taakverdeling tussen Secretariaat KBZB,
wedstrijdorganisatie en de Nationale Sportcommissie Zwemmen worden besproken.
Een nauwgezette vergelijking tussen PV’s, bondsreglementen en BK-documenten is steeds aangewezen om
misverstanden te vermijden.
J. FINET meldt dat de Sportcommissie Zwemmen de volgende items voorstelt
- Diverse voorstellen van de SCZW tot aanpassing van de sportreglementen met betrekking tot de BK’s.
- Programma’s en LT: BK OPEN en 25M blijfven behouden, voor het BK CAT zomer blijven de TL
eveneens ongewijzigd, maar dient het programma nog in detail opgesteld te worden. De volgende
indeling wordt echter al goedgekeurd:
WE1: BEN+MIN (met klassement op basis van de tijd in de series / geen finales)
WE2: CAD+JUN+SEN (de bepaling van de klassementen volgt binnenkort)
W. GEORGES dringt aan bij de SCZW om snel werk te maken van de definitieve programma’s en limiettijden
met het oog op het verzenden van de aanbestedingsoproep.
Ook op het BK 25m 2009 zullen er in geen geval premies betaald worden voor prestaties gerealiseerd in JAKED
of soortgelijke zwempakken (meer dan 50% polyurethaan is in elk geval verboden).
05.2. Evolutie dossier ILYASOV Ghleb (wp-speler ENL)
W. GEORGES geeft toelichting over de stand van zaken in dit dossier. Gezien de beide gerechtelijke procedures
momenteel nog steeds aan de gang zijn, blijft de KBZB in afwachting van een definitieve uitspraak of regeling.
05.3. BOIC / BLOSO: E. De Smedt heeft tijdens bilateraal overleg met BLOSO en VZF aangedrongen op strengere
limiettijden voor het EK Budapest 2010. De KBZB is hiervan niet officieel op de hoogte en zal vragen om een
nieuw overleg. De huidige EK-limiettijden zullen bijgevolg onderworpen worden aan een herziening in
samenspraak met het BOIC (ifv OS 2012). De definitieve limiettijden zullen vervolgens rond 17 november 2009
op de KBZB-website gepubliceerd worden.
05.4. Een herziening van de onkostennota’s met betrekking tot prestaties in de discipline Open Water lijkt
aangewezen. W. GEORGES zal een voorstel uitwerken.

05.5. Geologix / Splash software / Topswim
G. STRAETEMANS stelt zich namens de VZF vragen over de opzeg van het TOPSWIMonderhoudscontract en de compatibiliteit tussen TOPSWIM en Splash / Geologix.
W. GEORGES meldt dat het aankoopcontract voor de TOPSWIM-software volledig los staat van het
TOPSWIM-onderhoudscontract, met andere woorden: na stopzetting van het onderhoudscontract
moet de TOPSWIM-software bruikbaar blijven.
Gezien de FFBN al gekozen heeft voor Geologix Splash, zal de KBZB het gebruiksrecht op de
TOPSWIM-software overdragen aan de VZF (exclusief onderhoud).
W. GEORGES bevestigt dat GEOLOGIX schriftelijk heeft laten weten dat het huidige TOPSWIMsysteem compatibel is met de SPLASH-software. Tijdens het BK Zomer te Molenbeek werden beide
systemen immers parallel gebruikt en werd dit dus in de praktijk bewezen.
05.6. Op vraag van Y. HERMANS zal de KBZB eenmalig het inschrijvingsrecht terugbetalen voor de
atleten die een Belgisch record “Masters” hebben gezwommen tijdens het EK Masters 2009 Cadiz.
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 02 DECEMBER 2009 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL

3
TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68
EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be
KBZB – REEBOKSTRAAT 28 – 1000 BRUSSEL
03/12/2009

