KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 08 MEI 2018 TE BRUSSEL OM 18u00
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Lieven DORNEZ, bestuurder VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, bestuurders FFBN.
Verontschuldigd:
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE, bestuurders VZF.
01. Notulen
De notulen van de vergaderingen gehouden op 18 & 19 april worden besproken en goedgekeurd.
02. Algemene Werking & Financiën
02.1. Voorbereiding AV KBZB 2018 (dienstjaar 2017):
 praktische info: wijziging vergaderlocatie
De AV zal uiteindelijk doorgaan in zaal Boerekreek van het Huis van de Sport, Watersportbaan / Topsporthal Gent.
 bevestiging aanwezigheden en/of procuratie 7 gemandateerden VZF & 7 gemandateerden FFBN
De aanwezige RVB-bestuurders bevestigen alvast ter zitting hun aanwezigheid. De overige gemandateerden worden verzocht
hun aanwezigheid te bevestigen of een volmacht in te dienen uiterlijk op 14.05.2018.
 eindevaluatie kandidaten KBZB-voorzittersverkiezing & stemvoorkeur ifv. AV KBZB
Bondsvoorzitter LOUWAGIE verwijst naar de vorige RVB-zitting waarop hij ter afsluiting zijn voorkeur heeft uitgesproken en
de kandidaten heeft geklasseerd.
Met het oog op de lastgeving aan hun gemandateerden bij de aanstaande voorzittersverkiezingen door de AV. KBZB bevestigt
FFBN-voorzitter B. PAREZ dat zijn 7 mandatarissen voor dezelfde kandidaat zullen stemmen.
Na bespreking binnen hun regionale RVB zullen ook de 7 VZF-mandatarissen dezelfde kandidaat steunen.
 dagorde AV KBZB dd. 15.05.2018:
Er werden geen opmerkingen of interpellaties ontvangen over het financieel rapport 2017, de begroting 2018, het jaarverslag
2017 of het verslag van de vorige AV dd. 26.04.2017.
 voorstellen tot statutenwijziging:
Bondsvoorzitter LOUWAGIE en secretaris-generaal GEORGES verwijzen naar de discussie tijdens de Algemene Vergadering van
vorig jaar. Er is nu wel consensus 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). Het 1e mandaat van de nieuwe
bondsvoorzitter zal uitzonderlijk 3 jaar bedragen (tot AV mei 2021), waarna telkens ambtstermijnen van 4 jaar zullen volgen.
 voordracht Erelid / Lid van Verdienste:
Op voorstel van secretaris-generaal W. GEORGES zal de RVB de benoeming van uittredend bondsvoorzitter M. LOUWAGIE tot
Erevoorzitter KBZB ter bekrachtiging voordragen aan de AV. Michel LOUWAGIE aanvaardt dit met plezier en genoegen.
02.2. Nationale Loterij:
De RVB neemt kennis van het gunstig advies van het Subsidiecomité over de toekenning van de subsidie 2018 aan de KBZB.
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03. Internationale Wedstrijden & Nationale Ploegen SWI & WP
03.1. EK JUN SWI*SY Helsinki-Tampere 2018: aanduiding door LEN van official SY Chantal DENAMUR (FFBN).
03.2. EK SWI*OW Glasgow 2018: aanduiding door LEN van zowel official SWI Luc VAN LAERE (VZF) en van official SY Evi VAN
DER GUCHT (VZF).
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. BK SWI OPEN 10-12 mei 2018:
De RVB neemt kennis van de deelname- en de inschrijvingsstatistieken voor deze editie.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- OS Tokyo 2020: FINA/IOC kwalificatiesysteem en –procedure SWI-WP-SY-DIV-OW.
Deze belangrijke informatie werd ondertussen gepubliceerd op de FINA-website.
De RVB neemt kennis van de beslissing van de RVB BOIC over het behoud en de toepassing van de internationale OS-criteria,
maar uitzonderingen en “interne criteria” blijven mogelijk.
- Algemene Vergadering BOIC dd. 01.06.2018 om 18u00 (AG Insurance Brussel):
De RVB neemt kennis van de dagorde, de jaarlijkse financiële documenten en het verslag van de vorige AV.
Afgevaardigden KBZB: W. GEORGES (enkel bij aanvang) en in principe de nieuwe KBZB-voorzitter.
Vanuit de regionale zwemfederaties is er nog geen afgevaardigde aangeduid.
M. LOUWAGIE zal aanwezig zijn als BOIC-bestuurder.
- Dienstverlening aan de nationale sportbonden:
De RVB neemt kennis van de financiële steun voor het jaar 2018, die zoals gewoonlijk aangewend zal worden in het kader van
de verplichte internationale bijscholingen voor de Belgische internationale WP-scheidsrechters en SY-judges.
- Bijeenkomst BOIC dd. 25.04.2018 over “Goed Bestuur in de Sport”, incl. de voorstelling “Wit boek”.
Secretaris-Generaal W. GEORGES geeft enkele commentaren over deze bijeenkomst en het beschikbare “Wit boek”.
Bijkomende exemplaren voor VZF & FFBN zullen aangevraagd worden.
- New Director Elite Sport BOIC: Olav SPAHL (GER) werd aangesteld als opvolger van Eddy DE SMEDT.
05.2. FINA
- FINA-kwalificatietijden en –procedure WK Zwemmen Gwangju (KOR) 21-28 JUL 2019.
De KBZB heeft kennis genomen van deze informatie.
- FINA World Water Polo Conference * Budapest 26-28 APR 2018:
W. GEORGES geeft enkele commentaren over het verloop en de presentaties tijdens deze vierjaarlijkse FINA-conferentie.
In plaats van kwantitatieve reglementswijzigingen (kleiner speelveld, kleinere bal, vermindering van aantal spelers, enz.) gaat
de FINA nu volledig in de richting van kwalitatieve reglementswijzigingen (behalve shot-clock van 30 naar 20 sec).
Doel: minder fluiten, meer spel, meer snelheid, in functie van meer beleving voor spelers, media én toeschouwers.
Het bestraffen van de soorten fouten (persoonlijk, gewoon, penalty, enz.) zal bijgevolg relatief ingrijpend gewijzigd worden.
Op een technisch FINA-congres tijdens het WK Zwemmen dec 2018 zal er gestemd worden over deze voorstellen tot
reglementswijzigingen.
Inzake gemengd waterpolo heeft de FINA een duale houding krijgt. Het wordt uiteraard niet georganiseerd in officiële
internationale competities en kampioenschappen maar het is wel noodzakelijk voor de promotie, ontwikkeling en educatie
van jeugdwaterpolo (bijv. in geval van gebrek aan voldoende meisjes-speelsters)! De term “Mixed WP” is voor de FINA eerder
“Co-Ed WP” (co-educational).
Bijkomende waterpolodiscipline in het kader van “Water Polo Development” > Beach WP (ook in vijvers, rivieren, pop-up
locaties, etc.).
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05.3. LEN
- LEN Congres * Budapest 01-02 JUN 2018.
De KBZB ontving de uitnodiging, dagorde, congresprogramma, financieel verslag en activiteitenrapport.
Registratie en reservatie uiterlijk op 10.05.2018. W. GEORGES zal in elk geval aanwezig zijn als KBZB-afgevaardigde.
05.4. VZF
Nihil.
05.5. FFBN:
- Buitengewone Algemene Vergadering FFBN * zaterdag 28 april 2018 * Charleroi:
B. PAREZ geeft enkele commentaren over de verkiezing van bijkomende bestuurders.
De kandidaat namens de club Ciney WPN werd niet verkozen, maar uiteindelijk werden de overige 4 laattijdige kandidaturen
alsnog aanvaard, gevolgd door hun verkiezing tot FFBN-bestuurder.
06. Allerlei
06.1. GDPR / Algemene Verordening Gegevensbescherming
De RVB bespreekt de invoering van deze Europese regelgeving binnen de sportieve en administratieve werking van de KBZB.
Een tweetalige toelichtende nota attentie dient zo spoedig als mogelijk opgemaakt te worden.
C. LIPPENS en L. DORNEZ geven bijkomende toelichtingen over deze maatregelen inzake privacy en bescherming van data.
06.2. Diversen.
Aangezien dit de laatste RVB-vergadering is van bondsvoorzitter M. LOUWAGIE bedankt secretaris-generaal hem persoonlijk
voor de jarenlange goede samenwerking.
Bondsvoorzitter LOUWAGIE neemt het woord en bedankt op zijn beurt W. GEORGES, C. LIPPENS en de afgevaardigden van de
beide regionale zwemfederaties.
Hij geeft een korte uiteenzetting over zijn volledige voorzitterschap waaraan hij de beste herinneringen zal aan overhouden.
Namens VZF en FFBN bedanken L. DORNEZ en B. PAREZ dhr. LOUWAGIE voor al zijn toewijding en inzet als KBZB-voorzitter.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
DONDERDAG 17 MEI 2018 – 17U30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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