KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 17 MEI 2018 TE BRUSSEL OM 17u30
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Daniël MOTTON – voorzitter KBZB.
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB.
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ, bestuurders VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER, bestuurders FFBN.
Verontschuldigd:
Koen DE CARNE, bestuurder VZF.
Frédéric ROBIN, bestuurder FFBN.
01. Verloop AV KBZB 2018 (dienstjaar 2017) & Commentaren
De nieuwe bondsvoorzitter Daniël MOTTON neemt het woord en bedankt de aanwezige KBZB-bestuurders voor zijn
unanieme verkiezing. Hij belooft met de nodige neutraliteit aandacht te zullen schenken aan alle disciplines. Hij is reeds
bezig zijn opvolging binnen zijn club te regelen.
Zowel voor hemzelf, de bestuurders als voor secretaris-generaal Wouter GEORGES worden de komende maanden
alleszins een leerproces om te wennen aan het nieuwe voorzitterschap.
Vervolgens wordt ter kennismaking een kleine “rondetafel” gedaan waarbij iedereen zich kort voorstelt (evt. club,
professioneel, sportief, etc.).
Secretaris-Generaal W. GEORGES overloopt tenslotte diverse administratieve formaliteiten naar aanleiding van de
KBZB Algemene Vergadering dd. 15.05.2018 te Gent:
•
•
•
•
•
•

•

Als overgangsmaatregel zal de 1e ambtstermijn van de nationale voorzitter eenmalig 3 jaar bedragen (van mei
2018 tot mei 2021) om daarna over te gaan tot telkens een termijn van 4 jaar (2021-2025, 2025-2029, enz.)
De beide regionale voorzitters J. VAN DER STRAETEN en B. PAREZ worden benoemd tot ondervoorzitters KBZB.
Het mandaat van de 2 nationale bestuurders per regionale federatie wordt bekrachtigd voor 1 jaar:
L. DORNEZ (VZF), K. DE CARNE (VZF), P. SCHRÖDER (FFBN) en F. ROBIN (FFBN).
Het proces-verbaal van de vorige Algemene Vergadering KBZB dd. 26.04.2017 wordt binnenkort gepubliceerd op
de KBZB-website.
De redactie van het proces-verbaal van de AV KBZB dd. 15.05.2018 is nog aan de gang.
Secretaris-Generaal W. GEORGES zorgt voor de tweetalige publicatie van de nodige documenten en teksten in het
Belgisch Staatsblad (statutenwijziging, verkiezing nieuwe voorzitter, nieuwe samenstelling RVB) en voor de
verplichte neerlegging van de jaarrekeningen bij de Rechtbank van Koophandel. Overeenkomstig de FINAreglementen zal secretaris-generaal W. GEORGES eveneens een kort Engelstalig verslag opmaken voor de FINA
betreffende het verloop van de procedure van de voorzittersverkiezing (wie is aanwezig, wie stemt, aantal
kandidaten, uitslag stemming, etc.).
Secretaris-Generaal W. GEORGES stelt voor om te gelegener tijd een passende huldiging voor Michel LOUWAGIE
(bondsvoorzitter van 1998-2018 en erevoorzitter vanaf 2018) te organiseren. De RVB gaat hiermee akkoord.

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