KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 08 MAART 2018 TE BRUSSEL OM 17u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE, bestuurders VZF.
Bernard PAREZ – Marc HUBERTY – Guy LEMAIRE, bestuurders FFBN.
Verontschuldigd:
Lieven DORNEZ, bestuurder VZF.
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 21.02.2018 worden goedgekeurd.
02. Algemene Werking & Financiën
02.1. AV KBZB 2018 (dienstjaar 2017):
 kandidaturen voorzittersverkiezing:

(Marc HUBERTY heeft de zitting verlaten tijdens dit punt).
De RVB neemt kennis van de volgende ontvangen schriftelijke kandidaturen binnen de vooropgestelde deadline (in
alfabetische volgorde):
 Sidney APPELBOOM (voorgedragen door LAQUA Leuven);
 Brigitte BECUE (voorgedragen door BEST Swimming Team);
 Bram COPS (voorgedragen RSCM Mechelen);
 Marc HUBERTY (voorgedragen voor LSC Longchamps);
 Daniël MOTTON (voorgedragen voor AZSC Antwerpen);
 Georges STRAETEMANS (voorgedragen voor ZB Diksmuide);
Naar aanleiding van enkele vragen vanuit de VZF geeft juridisch adviseur C. LIPPENS de nodige toelichtingen over de betrokken
statutaire bepalingen met betrekking tot de samenstelling, de vertegenwoordiging, stemverdeling en stemgewicht in het
kader van de Algemene Vergadering. Er wordt tevens verwezen naar de zitting van de RVB dd. 20.12.2017 waarop al deze
punten reeds werden besproken en goedgekeurd, overeenkomstig de KBZB-statuten.
Op voorstel van bondsvoorzitter LOUWAGIE zullen de 6 kandidaten (in alfabetische volgorde) gespreid over 2 zittingen van de
RVB uitgenodigd worden om zichzelf voor te stellen en hun programma en plannen te presenteren. Per kandidaat wordt 30
minuten voorzien: na hun presentatie van 15 minuten volgt een algemene vraagstelling van 15 minuten door de
bondsvoorzitter en de bestuurders over de aanpak, de invulling en de visie van de betrokken kandidaat aangaande het pakket
der taken en verantwoordelijkheden van een bondsvoorzitter (cf. algemene functieomschrijving die meegestuurd werd samen
met de oproep tot kandidaten). De voorstelling en de vragenstelling verlopen in afwisselend de beide landstalen.
De kandidaten worden verzocht om hun tweetalig programma (max. 2 A4-pagina’s) voorafgaand schriftelijk in te dienen op
het KBZB-secretariaat.
Na opmerking van W. GEORGES zullen deze presentaties echter niet op het KBZB-secretariaat doorgaan wegens de
onpraktische vergaderruimte.
De RVB beslist op de beide zittingen te houden op het VZF-secretariaat te Merelbeke, volgens onderstaand schema:
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RVB op woensdag 18 april 2018:
 17u00-17u30: Marc HUBERTY.
 17u30-18u00: Daniël MOTTON.
 18u00-18u30: Georges STRAETEMANS.
RVB op donderdag 19 april 2018:
 18u00-18u30: Sidney APPELBOOM.
 18u30-19u00: Brigitte BECUE.
 19u00-19u30: Bram COPS
 aanduiding 7 gemandateerden door VZF & FFBN
De regionale federaties worden verzocht zo spoedig als mogelijk de namen van hun 7 gemandateerden te communiceren aan
de KBZB. W. GEORGES zal hiervoor een schriftelijk verzoek richten aan de directeurs van VZF & FFBN.
M. HUBERTY zal als kandidaat-voorzitter door de FFBN niet aangeduid worden als gemandateerde afgevaardigde op de AV.
 financieel dossier en rekeningnazicht boekjaar 2017
De RVB heeft kennis genomen van het gedetailleerd financieel dossier met diverse toelichtende nota’s.
Voorzitter Michel LOUWAGIE verwijst naar het overzichtsdocument met analyse en evolutie van de financiële resultaten voor
de periode 1998-2017. Hij feliciteert secretaris-generaal W. GEORGES voor de opmaak van dit financieel informatiedocument.
Secretaris-Generaal W. GEORGES zal de jaarlijkse bijeenkomst met de aangeduide rekeningnazichters pas vastleggen na
afloop van de beide Algemene Vergaderingen VZF & FFBN.
 jaarverslag 2017
Secretaris-Generaal W. GEORGES zal zo spoedig als mogelijk dit jaarlijks beleidsverslag opmaken in overleg met
bondsvoorzitter M. LOUWAGIE.
 voordracht Erelid / Lid van Verdienste
De eventuele voordrachten zullen later besproken worden door de RVB.
02.2. Info JARTAZI & SPEEDO (ifv. uitrustingen nationale ploegen 2018):
 JARTAZI: W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over zijn evaluatiemeeting met JARTAZI.
• na overname door Nederlandse investeringsmaatschappij zal er meer controle zijn over de inhoud van het contract ifv.
RIO, oa. door meer gerichte commerciële acties en communicaties te ondernemen en door activitatie van leden en
zwemclubs (via verkoop en bestellingen).
• de communicatie naar de clubs zal opnieuw verlopen via de KBZB (ipv. rechtstreeks door JARTAZI).
• de voorbereiding van de jaarlijkse bestelling van de voorziene pakketten (65x KBZB en 35x FFBN) is ondertussen
opgestart, de levering is voorzien eind mei na BK OPEN.
• er worden eventueel bijkomende uitrustingen voorzien voor de 3 nationale waterpoloploegen (meer visibiliteit en meer
focus op ploegsport).
 SPEEDO:
W. GEORGES heeft volgende week een meeting gepland met Cathy KOOPMANS ter voorbereiding van de jaarlijkse bestelling
badmutsen (met verschillende lay-outs en types) voor de diverse internationale wedstrijden van de nationale ploegen
Zwemmen en Open Water (EK JUN, EK SEN, WK 25M, enz.).
02.3. Info Nationale Loterij:
W. GEORGES en M. LOUWAGIE geven feedback over hun jaarlijks onderhoud met de verantwoordelijke subsidiemanager van
de Nationale Loterij nav. de heroriëntering partnership en het creëren van een gemeenschappelijke sportstrategie.
De aanvraag voor betoelaging 2018 werd tijdig ingediend eind februari door secretaris-generaal W. GEORGES.
W. GEORGES heeft een meeting gevraagd op de Nationale Loterij ifv. de voorbereiding van de externe en interne publiciteit,
visibiliteit en communicatie, afhankelijk van het uiteindelijke logo dat gebruikt moet worden door de KBZB.
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03. Internationale Wedstrijden & Nationale ploegen SWI
03.1. EK JUN SWI*SY Helsinki – Tampere 2018:
 kandidaturen officials SWI/SY? Nog geen kandidatuur ontvangen, deadline = 15 maart.
03.2. EK SWI*OW Glasgow 2018:
 voorlopige inschrijvingen: max. schatting 20 atleten SWI * max. 3 atleten OW.
 aanduiding nationale delegatieleider: momenteel nog geen kandidaten.
 kandidaturen officials SWI/SY: Kandidatuur van Luc VAN LAERE (SWI) werd ondertussen ingediend. Deadline 16 APR.
03.3. Resultaten 5000m trials ifv. OW-kwalificatieprocedure KBZB.
De RVB heeft kennis genomen van de relevante sportieve prestaties.
L. VANHUYS en M. MATTELAER (2x) zwommen reeds de preselectietijd voor het EK OW Glasgow 2018.
Op vrijdag 11 mei wordt de laatste 5000m time trial gehouden tijdens het BK OPEN SWI.
03.4. FINA World SWI Champs 25M Hangzhou 2018:
De RVB heeft kennis genomen van de betrokken FINA Advertising Rules (badmuts en nationale teamkledij).
W. GEORGES merkt op dat de nationale zwembonden nog steeds geen enkele vorm van publiciteit (behoudens het merklogo
van de kledijfabrikant SPEEDO/JARTAZI) mogen/kunnen plaatsen op hun nationale uitrustingen.
03.5. Selectiebrief U17 WP * EU Nations tornooi Praag (22-25.03.2018)
De RVB neemt kennis van dit informatiedocument over de nationale waterpoloploeg Juniores U17.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Info BK Zwemmen 2018
• De programma’s en de limiettijden van alle BK’s Zwemmen 2018 werden verspreid en gepubliceerd.
• Er zijn nieuwe startblokken voor het HELIOS-zwembad te Charleroi (nog te installeren).
• Overdekking tent buitenzwembad (voor in- en uitzwemmen): geen extra kosten voor de KBZB.
04.2. Organisatie BK Masters 2018
Na contact met Didier LECLERQ meldt W. GEORGES dat er HELIOS voorlopig geen concreet voorstel zal indienen betreffende
de organisatie van BK Masters in Charleroi. Alternatieve opties worden verder bestudeerd.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC:
• YOG Buenos Aires 06-18 OCT 2018:
Naar aanleiding van de recente en dringende communicatie vanuit de FINA heeft W. GEORGES advies opgevraagd bij de
nationale SCZW en de technische directeurs. Gelet op de afwezigheid van een unaniem advies is de RVB van oordeel is dat van
deze sportieve opportuniteit gebruik gemaakt moeten worden, vooral omdat er geen enkele kosten aan verbonden zijn.
De RVB zal bijgevolg positief antwoorden over de bevestiging van de toegewezen quotaplaatsen (4 athletes = 2 boys & 2 girls).
05.2. FINA
• FINA Artistic SWI Judges School * Hoofddorp (16-18 FEB 2018): Evi VAN DER GUCHT is geslaagd met een score van 99%.
• FINA World Cup Swimming: De RVB neemt kennis van de algemene info, de kalender en het wedstrijdconcept in 2018.
05.3. LEN:
nihil.
05.4. VZF:
• Algemene Vergadering VZF * zaterdag 24 maart 2018 * Gent.
Er zijn 3 kandidaat-bestuurders ter vervanging van M. VAN DE VOORDE.
Er is 1 kandidaat als nieuwe bestuurder Ethisch Verantwoord Sporten.
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05.5. FFBN:
• Algemene Vergadering FFBN * zaterdag 10 maart 2018 * Charleroi.
B. PAREZ geeft enkele toelichting over het verwachte verloop.
06. Allerlei
06.1. Publicatie bondsreglement editie 2018
De nieuwe editie van het bondsreglement, inclusief inventaris van goedgekeurde reglementswijzigingen, werd ondertussen
verspreid en gepubliceerd.
W. GEORGES maakt melding van een grondige hervorming van de VZW-wetgeving waarbij de huidige wet op de vzw’s zal
verdwijnen en deel zal uitmaken van een wetboek verenigingsrecht. Een aanzienlijke aanpassing van de statuten zal zich
bijgevolg opdringen (binnen een periode van 10 jaar nadat het wetsvoorstel goedgekeurd en gepubliceerd wordt, vermoedelijk
na de zomer in 2018).
06.2. Algemene problematiek arbitrage/verbaal en fysiek geweld in waterpolo (nav. klacht RBP).
De RVB neemt kennis van een klacht van RBP naar aanleiding van een onbestrafte brutaliteit tegen een U17-speler van RBP
en naar aanleiding van incidenten in de kleedkamer met de spelers van de tegenstander.
Ook al is de klacht niet ontvankelijk, toch betoogt C. LIPPENS om deze zaak te laten onderzoeken door de Centrale
Scheidsrechterscommissie ter beteugeling van agressie en ter sensibilisering van de waterpoloscheidsrechters.
Gezien het gebrek aan scheidsrechtersverslag en andere beschikbare elementen kan er geen disciplinair gevolg gegeven
worden aan deze aangelegenheid. Er moet niettemin wel een duidelijk signaal gegeven worden aan de scheidsrechters die
verzocht worden om sneller melding te maken van onaanvaardbare feiten of gedrag na afloop van de wedstrijd en/of in de
kleedkamer.
W. GEORGES zal dit specifiek geval bespreken binnen de Tuchtcommissie WP waarna de nodige feedback en verzuchtingen
zullen overgemaakt worden aan de Centrale Scheidsrechterscommissie en de actieve Belgische waterpoloscheidsrechters
teneinde meer respect, sereniteit en sportiviteit te bewerkstelligen.
06.3. Jaarlijkse bestelling medailles 2018
Via G. LEMAIRE werd een prijsofferte ontvangen voor de aanmaak en de levering van 2.900 medailles.
Na analyse door secretaris-generaal W. GEORGES blijkt deze prijs voordeliger te zijn dan de offertes die ingediend werden door
enkele andere leveranciers.
Bijgevolg wordt de prijsofferte bij Maison Marchal aanvaard waardoor de bestelling bevestigd zal worden zodat de benodigde
medailles uiterlijk eind april beschikbaar zouden zijn.
06.4. Diversen:
B. PAREZ doet verslag van de meeting met de waterpoloclubs van de FFBN om hun vragen te beantwoorden, voornamelijk op
financieel vlak. Vanuit de waterpoloclubs was er na afloop in grote mate begrip en voldoening over de ontvangen uitleg en
antwoorden.
Bij de financiële rapportering is er steeds een groot verschil tussen exploitatierekening met enkel rechtstreekse
inkomsten/uitgaven en het geheel van rechtstreekse/indirecte kosten.
Binnen de VZF werd een gelijkaardige bijeenkomst met de VZF-waterpoloclubs gehouden die ook vlot is verlopen.

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

VOLGENDE VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 18 APRIL 2018 – 17u00 – VZF-SECRETARIAAT MERELBEKE
DONDERDAG 19 APRIL 2018 – 18u00 – VZF-SECRETARIAAT MERELBEKE
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