KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERINGEN GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 18 APRIL 2018 TE MERELBEKE OM 17u00 &
OP DONDERDAG 19 APRIL 2018 TE MERELBELE OM 18u00
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE – Lieven DORNEZ, bestuurders VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, bestuurders FFBN.
Verontschuldigd:
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
De nieuwe FFBN-bestuurders P. SCHRÖDER en F. ROBIN stellen zich voor aan de andere bestuurders.
Bondsvoorzitter M. LOUWAGIE heet hen van harte welkom.
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 08.03.2018 worden goedgekeurd.
02. Algemene Werking & Financiën
02.1. AV KBZB 2018 (dienstjaar 2017):
 voorstelling en vraagstelling kandidaten KBZB-voorzittersverkiezing:
Bondsvoorzitter LOUWAGIE geeft aan dat het de bedoeling is alle kandidaten te horen en hen vragen te stellen. Het taalgebruik
tijdens de vraagstelling is Nederlands of Frans evenals het gegeven antwoord van de kandidaat.
Hij vraag uitdrukkelijk aan alle aanwezige bestuurders of er nog vragen, bezwaren of opmerkingen zijn. Deze zijn er niet.
1e SESSIE dd. 18.04.2018 (17u00-18u00)
1. Marc HUBERTY (LSC)
Marc HUBERTY stelt zich voor en geeft een beknopt overzicht van zijn sportief en professioneel CV.
Hij geeft toelichtingen over de speerpunten van zijn programma en zijn visie over de toekomstige werking van de KBZB.
Daarna beantwoordde hij diverse concrete en algemene vragen van de aanwezige bestuurders en de bondsvoorzitter.
2. Daniël MOTTON (AZSC)
Daniël MOTTON geeft een overzicht van zijn sportieve carrière als zwemmer/waterpolospeler en zijn activiteiten binnen AZSC.
Hij schets beknopt het verloop van zijn professionele carrière (HR en sociale zaken).
Hij verduidelijkt zijn kandidatuur en stelt zijn basispunten voor betreffende het KBZB-voorzitterschap.
Tijdens de vraagstelling van 15 minuten beantwoordde hij de gevarieerde vragen van de bestuurders.
2e SESSIE dd. 19.04.2018 (18u00-20u00)
3. Sidney APPELBOOM (LAQUA)
Sidney APPELBOOM resumeert zijn prestaties en activiteiten als zwemmer, als trainer van diverse topzwemmers en
momenteel als Sporza TV-commentator voor zwemmen.
Hij presenteert de inhoudelijke uitwerking ter realisatie van zijn mission statement (toekomst, heden, verleden).
Vervolgens hebben alle bestuurders hun uiteenlopende vragen gesteld met een directe repliek van de kandidaat.
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4. Brigitte BECUE (BEST)
Brigitte BECUE geeft een korte persoonlijke voorstelling van haar uitzonderlijke sportieve carrière als zwemster en van haar
andere functies in de zwemsport. Ze geeft uitleg over de klemtonen en de aandachtspunten van haar plannen en programma.
De bondsvoorzitter en de bestuurders stellen hierover vragen aan de enige vrouwelijke kandidate.
5. Bram COPS (RSCM)
Via een TV-presentatie geeft Bram COPS de nodige informatie over zijn persoonlijke en professionele achtergrond, de
motivering van zijn kandidatuur alsook zijn concrete visies over diverse aspecten en relevante domeinen aangaande de
integrale Belgische zwemsport. Daarna stellen alle aanwezige bestuurders vragen aan Bram COPS.
Ter afsluiting van de dubbele interviewronde met de 5 kandidaat-voorzitters neemt bondsvoorzitter LOUWAGIE het woord.
Hij vindt dat de 5 kandidaten hun sollicitatie en hun presentatie op een ernstige manier hebben aangepakt.
Hij benadrukt dat hij op geen enkel moment op voorhand persoonlijk contact heeft gehad met één van de 5 kandidaten of is
ingegaan op hun verzoek tot een gesprek, teneinde hiermee het verloop en de uitkomst van de voorzittersverkiezing niet te
willen beïnvloeden en teneinde vooringenomenheid te voorkomen.
Bondsvoorzitter LOUWAGIE meldt dat hij enkele dagen geleden een telefonisch onderhoud heeft gehad met FFBN-voorzitter
B. PAREZ.
Hij meldt dat hij vandaag nog voor aanvang van de zitting eveneens werd gecontacteerd door VZF-voorzitter J. VAN DER
STRAETEN. Bondsvoorzitter LOUWAGIE is verwonderd over de inhoud en de timing van deze communicatie.
Uit deze contacten is gebleken dat de beide regionale voorzitters samen een evaluatievergadering willen beleggen met
bondsvoorzitter LOUWAGIE na afloop van de presentaties van alle kandidaten.
Bondsvoorzitter LOUWAGIE geeft aan dat hij hier niet zal op ingaan aangezien hij onmiddellijk na de presentaties zijn mening
en zijn voorkeur in alle openheid wenst te ventileren aan alle bestuurders.
Bondsvoorzitter LOUWAGIE spreekt vervolgens zijn voorkeur uit en klasseert de kandidaten.
Bondsvoorzitter LOUWAGIE verzoekt de bestuurders van de beide regionale federaties om hun eindevaluatie en –voorkeur te
bepalen met het oog op de lastgeving aan hun gemandateerden bij de aanstaande voorzittersverkiezingen door de AV. KBZB.
 dagorde AV KBZB dd. 15.05.2018:
De RVB neemt kennis van het ontwerp van dagorde en keurt dit goed. Het volledig dossier met alle documenten en bijlagen
wordt verstuurd op maandag 23.04.2018. Opmerkingen zijn in te dienen uiterlijk op 30.04.2018.
De aangeduide gemandateerden dienen hun aanwezigheid te bevestigen of een volmacht in te dienen uiterlijk op 14.05.2018.
 samenstelling RVB KBZB:
P. SCHRÖDER en F. ROBIN zijn de nieuwe FFBN-bestuurders ter vervanging van G. LEMAIRE en M. HUBERTY.
 aanduiding 7 gemandateerden door VZF & FFBN:
De RVB neemt kennis van alle gemandateerden voor de AV KBZB.
 verslag rekeningnazicht boekjaar 2017:
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over het vlotte verloop van de bijeenkomst met de KBZB-rekeningnazichters.
De RVB neemt kennis van het verslag. Er zijn geen opmerkingen.
 jaarverslag 2017:
De Nederlandstalige versie is momenteel in nazicht en in vertaling, maar wordt volgende maandag verstuurd als onderdeel
van het volledig AV-dossier.
 voorstellen tot statutenwijziging:
Bondsvoorzitter LOUWAGIE en secretaris-generaal GEORGES verwijzen naar de discussie tijdens de Algemene Vergadering van
vorig jaar. Aangezien er toen geen consensus was over een overgangsregeling voor de verlenging van de termijn van het
voorzittersmandaat in functie van een vierjaarlijkse verkiezing in het postolympisch jaar, cf. FINA/BOIC, is dit punt bijgevolg
nog steeds voor bespreking en wijziging vatbaar.
 voordracht Erelid / Lid van Verdienste.
Tot op heden werden er nog geen schriftelijke voordrachten ontvangen in de schoot van de RVB KBZB.
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03. Internationale Wedstrijden & Nationale Ploegen SWI & WP
03.1. EK JUN SWI*SY Helsinki-Tampere 2018:
De kandidatuur van official SY Chantal DENAMUR werd ingediend bij de LEN na financieel akkoord van de FFBN.
03.2. EK SWI*OW Glasgow 2018:
Er is momenteel nog geen kandidaat als nationale delegatieleider, de aanduiding zal later gebeuren.
De kandidatuur van official SY Evi VAN DER GUCHT werd ingediend bij de LEN na financieel akkoord van de VZF.
03.3. Resultaten EU Nations WP tornooi U17 * Praag (22-25.03.2018):
De RVB is tevreden met de behaalde sportieve resultaten (3e plaats voor BEL U17 op 12 teams).
Deze internationale prestatie ligt perfect in lijn met het amateur-waterpoloniveau van de overige Europese deelnemende
nationale ploegen, gelet op het feit dat er geen topwaterpololanden aanwezig zijn op deze EU Nations-tornooien.
03.4. FINA Artistic World Series Events:
W. GEORGES wijst op de internationale verplichting om inschrijvingen voor deze officiële FINA-competitie via de NAT. FED.
BELGIUM in te dienen. Dit internationale FINA-evenement is immers in eerste instantie bestemd voor nationale ploegen, maar
bij afwezigheid hiervan mogen clubteams deelnemen mits goedkeuring van hun nationale bond.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. Voorstel Nationale SCSY ivm. hervorming wedstrijden Juniores:
De RVB neemt kennis van dit voorstel om conform met FINA ook voor Juniores technische en vrije routines (ipv. figuren en vrije
routines) te voorzien tijdens officiële wedstrijden, zoals dit momenteel gebeurt voor Senioreswedstrijden. Dit zal verder
toegelicht worden op de eerstvolgende SPCEL SY (datum nog te bepalen).
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- OS Tokyo 2020: FINA/IOC kwalificatiesysteem en –procedure SWI-WP-SY-DIV-OW.
De RVB neemt kennis van deze belangrijke informatie die normaliter pas in december 2018 door de FINA verspreid zou worden.
Deze documenten werden eveneens overgemaakt aan alle nationale sportcommissies en de betrokken sportieve
verantwoordelijken.
- Youth Olympic Games Buenos Aires (06-18 OCT 2018): Na de bevestiging van de 4 SWI quotaplaatsen NOC/NF BEL werd
door de technische directeurs VZF/FFBN een voorstel tot selectieprocedure voor verder gevolg overgemaakt aan het BOIC.
In elk geval komen er weinig Belgische zwemmers in aanmerking voor dit jeugdevenement en zijn er ook geen erkende YOGkwalificatiewedstrijden in België aangevraagd.
- Bijeenkomst BOIC dd. 25.04.2018 over “Goed Bestuur in de Sport”, incl. de voorstelling “Wit boek”.
Secretaris-Generaal W. GEORGES is ingeschreven en zal aanwezig zijn op deze meeting.
05.2. FINA
- FINA Olympic Aquatics Support Programme:
De KBZB ontving de goedkeuring over de toekenning van het jaarlijks budget aan NF BEL voor het jaar 2018. Een voorschot
werd reeds gestort door de FINA.
- Invitation FINA Gala Dinner 110th Anniversary * Lausanne SUI * 19.07.2018:
De KBZB-voorzitter (of zijn vervanger) is uitgenodigd om op kosten van de FINA dit galadiner bij te wonen.
W. GEORGES zal alvast aan de FINA bevestigen dat de uitnodiging werd aanvaard door NF BEL (deadline 27.04.2018).
- Nieuwe editie FINA Handbook 2017-2021 is beschikbaar via de FINA webshop.
De KBZB zal zoals gebruikelijk een exemplaar van het FINA-handboek bestellen voor elke Belgische FINA-official (SWI/WP/SY).
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05.3. LEN
- Info LEN Bureau Meeting * Malta 18.03.2018.
De LEN verhoogt in 2018 het budget voor prizemoney en voor financiële steun aan nationale federaties tot € 1,5 miljoen.
Vanaf 2019 zal de LEN starten met de organisatie van Europese Kampioenschappen Waterpolo U15.
05.4. VZF
- Algemene Vergadering VZF * zaterdag 24 maart 2018 * Gent:
J. VAN DER STRAETEN geeft enkele commentaren over het algemeen verloop en over de bestuurdersverkiezingen.
05.5. FFBN:
- Algemene Vergadering FFBN * zaterdag 10 maart 2018 * Charleroi:
B. PAREZ geeft enkele commentaren over het algemeen verloop en over de bestuurdersverkiezingen.
Een buitengewone AV zal doorgaan op zaterdag 28 april 2018 voor de verkiezing van bijkomende bestuurders. Er is echter
maar 1 kandidaat (van de club Ciney WPN) want 3 kandidaturen waren onontvankelijk wegens buiten termijn ingediend.
06. Allerlei
06.1. Uitzonderlijk verzoek CCM Mons tot vrijwillige degradatie (van Superliga > Afdeling 2).
Waterpoloclub CCM Mons wenst op het einde van dit waterpoloseizoen vrijwillig te degraderen van de hoogste afdeling naar
de 2e afdeling van het Belgisch Kampioenschap. Volgens het reglement mag er echter geen enkel team degraderen naar 2e
afdeling. Gelet op de sportieve omstandigheden, gelet op het gunstig advies van het WP Directiecomité ad hoc en aangezien
MZV Eeklo opnieuw promoveert van Afdeling 2 naar de Superliga, keurt de RVB dit uitzonderlijk verzoek goed.
06.2. Overzicht en verdeling van de aangesloten leden bij de beide regionale zwemfederaties dd. 31.12.2017.
De RVB heeft kennis genomen van dit jaarlijks document en bespreekt de positieve evolutie van het aantal individuele leden
gedurende de afgelopen 15 jaar.
06.3. Vergaderkalender KBZB mei 2018.
De volgende vergaderingen worden (onder voorbehoud) vastgelegd:
 RVB op dinsdag 8 mei 2018 om 18u00 (Bondsbureel Brussel) in functie van de voorbereiding AV KBZB en het algemeen
verloop van de KBZB voorzittersverkiezing.
 SPCEL SWI op donderdag 17 mei 2018 om 18u00 (Bondsbureel) in functie van de definitieve selectie van nationale ploegen
SWI voor EK Glasgow & EJK Helsinki.

Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
DINSDAG 08 MEI 2018 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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