KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 08 SEPTEMBER 2016 TE BRUSSEL OM 17u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Bernard PAREZ – Sarah SCAILLET, bestuurders FFBN
Afwezig:
Koen DE CARNE, bestuurder VZF
01. Notulen
01.1.

De notulen van de vergadering gehouden op 29.06.2016 worden definitief goedgekeurd.

01.2. De RVB neemt kennis van de opmerkingen van M. SARRAZIJN over het voorlopig verslag van de Algemene
Vergadering KBZB gehouden op 11.05.2016 te Brussel. De notulen zullen bijgevolg volgens zijn suggestie aangepast worden
zodat er concordantie is met het verslag van de RVB dd. 11.05.2016. De goedgekeurde versie zal doorgestuurd worden naar
alle leden van de AV.
02. Financiën
02.1. SPEEDO – KBZB
W. GEORGES meldt dat er nog steeds geen ontmoetingsdatum werd vastgelegd voor de meeting tussen M. LOUWAGIE en R.
SMOLDERS.
De RVB neemt kennis van de feedback van FFBN & BRABO & VZF naar aanleiding van de voorstellen die zij ondertussen wel
reeds hebben ontvangen.
Voor de KBZB is het niettemin noodzakelijk om een kledijsponsor te engageren, uitsluitend voor haar nationale ploegen, die al
dan niet verschillend is van de kledijsponsor van de regionale federaties.
Bij elk contract tussen KBZB en kledijsponsor, moeten de contractuele rechten en plichten steeds tegenstelbaar zijn aan de
atleten via een afzonderlijke overeenkomst KBZB – Atleet.
02.2. Nationale Loterij: info verdelingsplan subsidies 2016.
De RVB neemt kennis van het koninklijk besluit aangaande de vastlegging van alle subsidies van het dienstjaar 2016, inclusief
de jaarlijkse toelage voor de KBZB in het kader van nationale jeugdprojecten.
02.3. Overzicht recettes en inschrijvingsstatistieken:
De RVB neemt kennis van deze financiële informatie over BK SWI CAT WE1+WE2 2016 en BK OPEN WATER 2016 (1e editie
volgens aangepaste BK-formule 10/7,5/5KM).
Het record aantal inschrijvingen (zowel IND als REL) voor BK SWI CAT WE1+WE2 wordt gecompenseerd door een aanzienlijke
daling van de boetes voor overschrijding van limiettijden.
02.4. Indexering huur KBZB-burelen
De RVB neemt kennis van de toename van de maandelijkse huur voor de KBZB-burelen.
3. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen
03.1. OS RIO 2016:
* De RVB heeft kennis genomen van de sportieve resultaten SWI OS RIO 2016 en zal deze evalueren tijdens de
daaropvolgende SPCEL SWI.
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* De RVB heeft overeenkomstig het contract tussen “KBZB & Atleet” het prizemoney bepaald voor de zilveren medaille van
Pieter TMMERS en de finaleplaatsen voor L. CROENEN en de aflossingsploegen 4x100 en 4x200 Free.
03.2. EK SWI JUN Hodmezovasarhely 06-10 JUL 2016
De RVB neemt kennis van het administratief en financieel verslag van delegatieleider B. PAREZ.
Geen specifieke opmerkingen behalve dat atleten uiteraard niet verplicht zijn om fastfood te gaan eten als afscheidsdiner.
03.3. LEN EK OW & FINA WK JUN OW (Hoorn juli 2016):
De RVB heeft kennis genomen van de sportieve resultaten en zal deze evalueren tijdens de daaropvolgende SPCEL SWI.
Eva BONNET zal morgen nog deelnemen aan het EK OW JUN
03.4. WK SWI 25M Windsor CAN 06-11 DEC 2016:
- Aanduiding nationale delegatieleider:
Er wordt nog geen kandidaat als nationale delegatieleider voorgedragen door één van de regionale federaties.
De mogelijke verdeling tussen KBZB – VZF – FFBN van kosten verbonden aan deze functie moet nog vastgelegd worden
- Conflict deadlines:
W. GEORGES wijst op een conflict tussen de deadline van FINA/OC (alle nominatieve registraties en reservaties moeten
ingediend worden uiterlijk op 27 OCT) en de deadline van KBZB (afsluiting nationale selectie na BK SWI 25M 12-13 NOV).
Na 27 oktober is er bijgevolg geen enkele mogelijkheid meer om bijkomende personen/namen te registreren!
- Aanduiding FINA SWI Official M. CLASSEN-SCHWALL
De RVB neemt kennis van deze internationale aanduiding door de FINA.
Maaltijden en verblijf zijn ten laste van FINA/OC, verplaatsing is ten laste van de betrokken official zelf.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Waterpolo:
• Diverse briefwisseling aangaande beslissing AV KBZB dd. 11.05.2016 over gemengd waterpolo.
De RVB heeft kennis genomen van de brieven van zowel het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het
Kinderrechtencommisssariaat als de Vlaamse ombudsvrouw Gender en bespreekt de mogelijke consequenties.
• Project Reorganisatie Waterpolo (nationaal / regionaal)
De RVB neemt kennis van de volgende documenten:
Projectstudie W. GEORGES dd. 07.09.2016 over een gedeeltelijke regionalisering van de Belgische
waterpolocompetities (nav. beslissing RVB dd. 29.06.2016).
Advies Nationale SCWP tot behoud van alle afdelingen en leeftijdscategorieën op nationaal KBZB-niveau.
Voorzitter M. LOUWAGIE is verbaasd over dit advies van de SCWP, gezien de eerdere tendens tot autonomie.
Het idee om een aparte VZW Waterpolo op te richten, geïntegreerd maar onafhankelijk binnen de vzw KBZB, wordt besproken.
Naar analogie met diverse andere sportfederaties met balsportcompetities zouden de waterpolocompetities ook verdeeld
kunnen worden:
Nationaal niveau (competitiesport) > enkel nationale top-afdelingen behouden (Superliga, Dames, U20).
Regionaal niveau (competitiesport & recreatiesport) > alle jeugdreeksen en de overige lagere reeksen Seniores (cf. decretale
bevoegdheden en verplichtingen).
Bondsvoorzitter LOUWAGIE verzoekt de RVB van zowel VZF als FFBN om te beraadslagen over de onderstaande cruciale
vraagstellingen, waarna op korte termijn een volgende RVB-vergadering wordt voorzien om deze standpunten te evalueren
teneinde definitieve beslissingen te kunnen nemen over de toekomst van de waterpolosport in België:
•
•
•

Al dan niet aanvaarden van volledige herinvoering gemengd waterpolo onder KBZB-bevoegdheid;
Al dan niet regionalisering van waterpolokampioenschappen naar analogie van andere sportbonden;
Al dan niet oprichting van aparte vzw voor waterpolo met volledige autonomie inzake waterpolo.
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04.2. Zwemmen
De RVB neemt kennis van de diverse verslagen van de kamprechters en juryvoorzitters met betrekking tot de BK CAT WE1 &
WE2 2016. Geen specifieke opmerkingen.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
W. GEORGES merkt op dat de BOIC-communicatie ivm OS RIO 2016 tov. de KBZB pover was.
De KBZB werd niet eens op de hoogte gebracht noch geraadpleegd over info vertrek-retour van Olympische zwemdelegatie,
over de aanduiding van de begeleidende staf (coaches & kinés), etc.
05.2. FINA
- FINA General Congress & Technical Congresses * Budapest JUL 2017.
De RVB neemt kennis van de uitnodiging en de voorlopige dagorde van deze FINA-congressen die volgend jaar ter gelegenheid
van het WK Budapest zullen doorgaan.
- FINA Statements ivm. TAS, deelname RUS aan OS RIO 2016, McLaren-rapport WADA, ontslag topleden FINA Doping
Control Review Board, etc. W. GEORGES maakt melding van correspondenties en communicaties aangaande
dopingroblematiek en antidopingbeleid:
- Update FINA Whereabouts / Registered Testing Pool Q4 2016: Pieter TIMMERS.
- Update FINA Swimwear Rules for Open Water Swimming Events: vanaf 01 januari 2017 is er een nieuwe regelgeving van
kracht met betrekking tot het al dan niet toegelaten gebruik van wetsuits ifv. de watertemperatuur.
- FINA Synchronized Swimming Judges List 2017: De RVB bekrachtigt de verlenging van de huidige officials voor deze
FINA-lijst: C. DEWITTE en E. VAN DER GUCHT. C. DE WITTE werd door de FINA gepromoveerd van CAT. G. naar CAT. B.
- Info FINA Swimming School for Officials * Larnaca CYP (05-06 NOV 2016).
05.3. LEN
- Info LEN Calendar Conferences 2016:
De RVB heeft kennis genomen van deze uitnodigingen. Gezien er geen LEN Congres meer gehouden wordt in oktober, voorziet
de LEN wel nog 2 kalenderconferenties.
* WATERPOLO * Ostia ITA (15 OKT) > geen deelname of aanwezigheid van een KBZB-afgevaardigde.
* OPEN WATER * Piombino ITA (09 SEP) > P. MIDREZ is ter plaatse aanwezig ifv. EK JUN OW.
- De nieuwe editie van het LEN Handbook 2016-2020 is beschikbaar.
- Minutes LEN Bureau Meeting Budapest HUN * 09.07.2016: de RVB heeft kennis genomen van dit verslag.
05.4. VZF
- De RVB neemt kennis van de stopzetting van de overeenkomst met R. GAASTRA als VZF-headcoach op 31.12.2016 (de nietverlenging werd hem reeds ettelijke maanden geleden persoonlijk gemeld).
J. VAN DER STRAETEN geeft enkele toelichtingen over het aangepaste organigram van de nieuwe gecentraliseerde
topsportstructuur in het Wezenberg-trainingscentrum.
- De RVB neemt kennis van het negatief advies van de VZF aangaande de eventuele kandidatuurstelling voor de organisatie
van het EK JUN SWI 2021 in het Wezenbergzwembad Antwerpen. De KBZB beschouwt hiermee dit dossier als afgesloten.
05.5. FFBN
P. EVRARD overhandigt de nieuwe promo-folder voor de zwembrevetten die in de Franstalige provincies zal verspreid worden.
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06. Allerlei
06.1. Centrale Scheidsrechterscommissie
- De RVB neemt kennis van het ontslag van F. PETIAUX (FFBN) als lid van de Centrale Scheidsrechterscommissie.
Er is momenteel nog geen vervanger aangeduid.
- De RVB neemt kennis van het ontslag van Cornel GRANCEROF als (inter)nationaal scheidsrechter.
- De RVB neemt kennis van de communicatie aangaande de introductie van een gewijzigde betalingsprocedure van wedstrijden verplaatsingsvergoedingen voor WP-scheidsrechters. De volledige administratie en verantwoordelijkheid ligt nu integraal bij
de KBZB, en niet langer bij de waterpoloclubs, via maandelijkse stortingen aan alle waterpoloscheidsrechters en via tussentijdse
afrekeningen van de provisies betaald door de waterpoloclubs.
06.2. Sportcommissie Waterpolo
- De RVB neemt kennis van de aanduiding door de VZF van M. SARRAZIJN en F. WEISE als de 2 nieuwe afgevaardigden voor
de Nationale SCWP.
- De RVB neemt kennis van de organisatie van een coordinatievergadering tussen SCWP-CSC-TCWP dd. 06.09.2016.
06.3. (Inter)nationale kalender 2017
De RVB neemt kennis van deze voorlopige kalender met events in 2017.
06.4. Update kalender nationale vergaderingen KBZB 2016
De RVB heeft de eerstvolgende vergaderdata voor september en november definitief vastgelegd.
06.5. Diversen
Nihil.

Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 22 SEPTEMBER – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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