KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 20 JUNI 2018 TE BRUSSEL OM 18u00
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Daniël MOTTON – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ, bestuurder VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, bestuurders FFBN.
Verontschuldigd:
Koen DE CARNE, bestuurder VZF.
01. Notulen
De notulen van de vergaderingen gehouden op 08 & 17 mei 2018 worden goedgekeurd.
02. Algemene Werking & Financiën
02.1. AV KBZB 2018 (dienstjaar 2017):
 nieuwe versie KBZB-statuten dd. 15.05.2018
De RVB neemt kennis van dit document dat ondertussen ook op de website werd gepubliceerd.
 voorlopig verslag AV KBZB dd. 15.05.2018
De RVB neemt kennis van de voorlopige notulen van deze Algemene Vergadering.
De notulen zullen naar alle aanwezige gemandateerden gestuurd worden ter nazicht en ter goedkeuring.
Indien er geen opmerking of reactie is binnen de 30 dagen, dan betekent dit automatisch goedkeuring.
De gecoördineerde statuten, de verkiezing van de nieuwe bondsvoorzitter en de samenstelling van de RVB KBZB worden deze
week overgemaakt worden aan de Rechtbank van Koophandel en aan het Belgisch Staatsblad voor publicatie.
 huldiging (ere-)voorzitter M. LOUWAGIE (1998-2018):
De RVB bespreekt enkele mogelijke formules voor een passende huldiging.
W. GEORGES zal hiervoor verder contact opnemen met dhr. LOUWAGIE.
02.2. Meeting Nationale Loterij & W. GEORGES dd. 05.06.2018:
W. GEORGES geeft toelichting over deze recente bespreking van het partnerschap tussen de Nationale Loterij en de KBZB.
Vanuit de Nationale Loterij was er diverse pertinente feedback en commentaar over de organisatie van de BK’s Zwemmen naar
aanleiding van het bezoek van subsidiemanager F. DEMEYERE tijdens het BK SWI OPEN te Gent (mei 2018). De KBZB zou meer
werk moeten maken van de commerciële en logistieke omkadering van dergelijke evenementen ter optimalisering van de
beleving en de amusementswaarde, zowel voor vips, sponsors als publiek (live muziek, video, show, entertainment, enz.).
De RVB neemt hiervan kennis en verwijst naar het volgend punt van de dagorde.
02.3. Meeting bondsvoorzitter D. MOTTON & Bram COPS:
Bondsvoorzitter MOTTON geeft toelichting over deze meeting en de RVB bespreekt het voorlopig voorstel tot partnership.
De VZF geeft duiding over de actuele samenwerking met B. COPS, waaruit tot op heden echter nog geen sponsor is
aangebracht.
Gelet op het principe “no cure, no pay” vraagt bondsvoorzitter MOTTON het mandaat om verdere gesprekken te voeren met
B. Cops. De RVB gaat hiermee akkoord.
Bondsvoorzitter MOTTON zal bijgevolg een nieuwe ontmoeting met B. COPS plannen om een in de tijd gelimiteerd
samenwerkingscontract in detail te bespreken.
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02.4. GDPR / Algemene Verordening Gegevensbescherming:
- circulaire & privacy beleid KBZB dd. 25.05.2018: de RVB heeft kennis genomen van deze algemene communicatie.
Binnen de VZF werd een infosessie voor Assist georganiseerd en bij de FFBN werd een studiedag voorzien door het AISF.
- aanduiding Data Protection Officer (DPO) binnen KBZB.
Dit blijkt niet nodig binnen de KBZB: enkel een contactadres volstaat > privacy@belswim.be
W. GEORGES zal zich verder informeren bij BOIC, LEN en andere sportfederaties over de volgende vraagstukken:
• quid gegevensverwerking Swimrankings (Zwitserse firma)?
• welke data hou je bij als organisatie (in register KBZB)?
• whereabouts-systeem FINA tov. GDPR
• enz.
- verwerkersovereenkomst KBZB – Pioen Partners (WP Online) in opmaak.
De 1e draftversie van deze overeenkomst werd aangepast en zal ter ondertekening overgemaakt worden aan Pioen Partners
02.5. Financiële stand van zaken WP-budget 2018 (toegekend aan WP Directiecomité)
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over deze voorlopige financiële stand van zaken, na afloop van alle geplande
activiteiten van de nationale waterpoloploegen in het jaar 2018.
Op vraag van de beide regionale federaties beslist de RVB om de financiële verdeling niet langer uit te voeren op basis van het
aantal geselecteerde waterpolospelers per nationale ploeg (volgens hun licentie bij een regionale federatie).
Eerst dient het voorziene KBZB-budget van € 41.000 (€ 14.000 voor NAT. TEAMS WP en € 27.000 voor ORG. BK WP) volledig
uitgeput te worden, alvorens een resterend saldo aan te rekenen aan de regionale federaties (pro rata op basis van het aantal
gelicentieerde spelers per regionale federatie).
Er dient dus steeds een gecumuleerde weergave van het nationale WP-budget opgemaakt worden, zijnde kosten NAT. TEAMS
WP + kosten ORG. BK WP. Bijgevolg zal pas op datum van 31.12.2018 een definitieve financiële stand van zaken van het
nationale WP-budget opgemaakt kunnen worden.
03. Internationale Wedstrijden & Nationale Ploegen SWI & WP
03.1. Nationale delegatieleiders KBZB voor EK/WK/EJK/WJK:
De RVB bespreekt het voorstel om de kosten (verblijf en verplaatsing) van de aangeduide nationale delegatieleider vanaf
heden te verdelen tussen VZF en FFBN (50%-50%) en keurt dit goed.
03.2. EK JUN SWI Helsinki 2018:
- De RVB heeft kennis genomen van de nationale selectiebrief met alle relevante informaties.
- Op vraag van delegatieleider L. DORNEZ bespreekt de RVB een aantal praktische richtlijnen over het al dan niet toelaten
van bezoek door ouders ter plaatse en andere diverse afspraken tussen coaches en delegatieleider, enz.
W. GEORGES zal de richtlijnen samenvatten en communiceren aan de zwemmers en de begeleiders.
03.3. EK SWI*OW Glasgow 2018:
- De RVB neemt kennis van de resultaten van de LEN Open Water Swimming Cup 10KM en de Franse OW-kampioenschappen
te Gravelines in functie van de definitieve EK-kwalificatie OW. Geen bijkomende selectie (enkel L. VANHUYS * 10km).
- Persmoment/-voorstelling: W. GEORGES suggereert om voor het vertrek van een EK-delegatie een persmoment te voorzien,
eventueel bij voorkeur in het topsportbad Wezenberg ter gelegenheid van een open training. Een persmoment tijdens het BK
WE2 te Charleroi lijkt minder opportuun gezien de niet-deelname van de EK-zwemmers.
W. GEORGES zal hierover contact opnemen met K. VANBUGGENHOUT en P. MIDREZ.
03.4. Aanpassingen overeenkomst “KBZB-Atleet” (editie 2018):
- De RVB bespreekt de uitzonderingsaanvraag van P. TIMMERS, zijnde geen (verplichte of geselecteerde) deelname aan
BK/EK/WK in najaar 2018, maar toch recht op behoud van eventuele KBZB-premies. Gelet op zijn sportief programma en zijn
status als Olympisch medaillist, beslist de RVB dit eenmalig uitzonderlijk toe te staan voor het jaar 2018, op voorwaarde dat
P. TIMMERS verplicht aanwezig is op één van de finales (PM) tijdens het BK 25M te Gent (voor oa. signeer- en/of fotosessie).
- De RVB bespreekt de toekenning van premies voor nationale aflossingsploegen:
Momenteel wordt het voorziene bedrag gedeeld door het aantal zwemmers (4) wanneer die de betrokken prestatie
gerealiseerd hebben. Vanaf EK2018 zullen echter alle zwemmers van de betrokken aflossingsploeg (zowel actief in series
en/of actief in de finale) recht hebben op hetzelfde voorziene bedrag.
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03.5. Project VZF/FFBN > nationale ploeg JUNIOR Artistiek Zwemmen 2018-2019
De RVB neemt kennis van dit voorlopig voorstel dat duidelijk eerst nog besproken dient te worden binnen de RVB van de beide
regionale federaties aangezien zij financieel verantwoordelijk zijn.
Dit punt komt dan op de dagorde van de vergadering SPCEL SY in september 2018.
03.6. EU Nations WP-tornooien Heren & Dames 2018
De RVB heeft kennis genomen van de betrokken tornooiresultaten en is hierover tevreden.
Bondsvoorzitter D. MOTTON merkt niettemin op dat het wenselijk zou zijn om het aantal geselecteerde spelers indien mogelijk
uit te breiden van 13 naar 15 en dat er bij voorkeur eveneens een kinesitherapeut wordt aangeduid in de begeleidende
teamstaf.
Secretaris-Generaal W. GEORGES meldt dat het WP Directiecomité binnenkort een algemene evaluatie en bespreking heeft
voorzien aangaande de deelname aan de 3 EU Nations WP-tornooien op basis van de verslagen van de aangeduide
teammanagers. Hierna volgt uiteraard de nodige rapportering aan de RVB.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. BK SWI OPEN 10-12 mei 2018:
De RVB neemt kennis van het overzicht van de financiële recettes voor deze editie.
De toename van het startgeld wordt enigszins teniet gedaan door een lichte daling van het aantal inschrijvingen.
04.2. BK Waterpolo seizoen 2018-2019:
De RVB neemt kennis van het overzicht met het aantal ingeschreven teams per afdeling.
BZK Brugge zal geen team meer inschrijven in de hoogste afdeling Super Liga (wegens gebrek aan spelers na decretale periode
van vrije overgang).
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- De KBZB ontving een felicitatiebrief ter attentie van de nieuwe bondsvoorzitter D. MOTTON.
- OS Tokyo 2020:
De RVB neemt kennis van de herinnering van het BOIC aan de nationale bonden om een voorstel over eventuele uitzonderingen
en “interne criteria” op te maken ten opzichte van de internationale selectieprocedure en –criteria.
Na telefonisch contact tussen W. GEORGES en M. TOPPET zal dit in detail besproken worden tijdens het BK Zwemmen te
Charleroi volgende maand, op basis van de voorgestelde principes die reeds geformuleerd werden binnen de Nationale SCZW.
Het is een absolute noodzaak dat deze bepalingen duidelijk en ondubbelzinnig opgesteld worden en dat ze voldoende op
voorhand gecommuniceerd worden aan alle betrokken zwemmers en de coaches.
W. GEORGES meldt dat dhr. LOUWAGIE lid is van de betrokken BOIC-selectiecommissie.
- Algemene Vergadering BOIC dd. 01.06.2018 om 18u00 (AG Insurance Brussel):
W. GEORGES en D. MOTTON geven enkele commentaren over het verloop en de diverse presentaties.
05.2. FINA
- MEMO ivm. niet-erkende en ongeautoriseerde “International Swimming League”
De KBZB heeft kennis genomen van deze communicatie. Alle resultaten en eventuele records gezwommen tijdens deze
“International Swimming League” zullen niet erkend noch aanvaard worden.
- Info Travel & Accommodation Assistance NF Belgium ifv. FINA World SWI Champs, Aquatics Convention, Coaches Clinic,
etc. * Hangzhou CHN dec 2018.
De RVB neemt kennis van de gebruikelijke steun door de FINA ifv. deelname aan de diverse events tijdens het WK 25M.
W. GEORGES geeft een korte toelichting over de inhoudelijke verdeling (Travel & Accommodation) en de totale waarde van
deze financiële tussenkomst.
- Update FINA (Registered) Testing Pool Q3 2018: K. BUYS – F. LECLUYSE – P. TIMMERS.
- FINA Learning Platform
De RVB neemt kennis van de oprichting en de lancering van deze online tool voor de opleiding en de bijscholing van coaches,
officials en bestuurders binnen nationale federaties.
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- Info & timing testperiode en –competities ifv. eventuele wijzigingen FINA WP Rules.
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de voorziene testperiode waarbinnen 18 nieuwe of aangepaste spelregels zullen
toegepast worden. In het najaar volgt dan een evaluatie alvorens de uiteindelijke voorstellen tot wijzigingen van de FINA WP
Rules ter stemming voor te leggen op het FINA Congres in december 2018.
05.3. LEN
- LEN Congres * Budapest 01-02 JUN 2018.
W. GEORGES geeft toelichting en commentaar over het verloop, i.v.m.:
• uitstekende financiële situatie LEN en herverdeling van € 1,5m aan nationale federaties ter ondersteuning
(prizemoney atleten en travel & accommodation support).
• creatie van enkele nieuwe LEN-events, oa. LEN EK WP U15 & LEN Europa Cup voor nationale ploegen.
• naamswijziging Synchro > binnen LEN zal voorlopig nog de term “Artistic (Synchronised) Swimming” gebruikt worden.
• project “Learn to Swim, Prevent Drowning” ism. de Europese Unie (uniform Europees certificaat).
- LEN European Masters Championships 2018 SWI-DIV-SY-OW:
De RVB neemt kennis van de oproep tot kandidaturen officials.
Deadline was 15.06.2018. Er werden geen kandidaturen ontvangen.
05.4. VZF: nihil.
05.5. FFBN: nihil.
06. Allerlei
06.1. KBZB-organen & nationale commissies:
- De RVB neemt kennis van de bijgewerkte samenstellingen van de diverse KBZB-organen (enkel nog met vermelding van
emailadres).
- Nationale Sportcommissie Waterpolo:
• De RVB bekrachtigt de voordracht van de 2 nieuwe leden namens VZF: W. VAN HECKE – W. SYMOENS.
• Naar aanleiding van de aanduiding van W. VAN HECKE bespreekt de RVB een eventuele afwijking op art. SCWP 02.
Onverenigbaarheden, gelet op het feit dat W. VAN HECKE hierdoor niet langer actief waterpoloscheidsrechter kan
zijn. De RVB zal niettemin overeenkomstig het huidig reglement geen afwijking toestaan waardoor W. VAN HECKE
niet langer scheidsrechtersaanduidingen zal ontvangen en bijgevolg beschouwd zal worden als scheidsrechter
“met verlof”.
06.2. Voorstel kalender vergaderingen KBZB september-december 2018.
De RVB heeft de data van de volgende vergaderingen definitief vastgelegd:
SEPTEMBER
06-09-18
06-09-18
06-09-18

DONDERDAG
DONDERDAG
DONDERDAG

RAAD VAN BESTUUR
SPORTCEL
SPORTCEL

KBZB
ZWEMMEN
SYNCHRO

17:30
18:15
19:00

BRUSSEL
BRUSSEL
BRUSSEL

OKTOBER
18-10-18

DONDERDAG

RAAD VAN BESTUUR

KBZB

18:00

BRUSSEL

NOVEMBER
13-11-18
13-11-18

DINSDAG
DINSDAG

SPORTCEL
RAAD VAN BESTUUR

ZWEMMEN
KBZB

18:00
18:45

BRUSSEL
BRUSSEL

DECEMBER
18-12-18

DINSDAG

RAAD VAN BESTUUR

KBZB

18:00

BRUSSEL

06.3. Externe communicatie
Dit punt werd op vraag van een RVB-lid aan de dagorde toegevoegd naar aanleiding van uitlatingen door R. GAASTRA en S.
APPELBOOM op sociale media ivm. de KBZB-selectiepolitiek betreffende nationale aflossingsploegen.
Ook al berust de sportieve eindverantwoordelijkheid over de samenstelling van nationale aflossingsploegen bij de aangeduide
verantwoordelijken (in overleg met de beide technische directeurs), niettemin bespreekt de RVB hoe ze haar externe
communicatie desgevallend kan aanpassen (hetzij door te anticiperen, hetzij door sneller te reageren).
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06.4. Diversen.
De KBZB ontving diverse uitnodigingen:
- opening nieuw zwembad Eeklo * 29.06.2018 om 19u00: W. GEORGES zal aanwezig zijn.
- opening nieuw zwembad Zwevegem * 29.06.2018 om 19u00: B. PAREZ of L. DORNEZ zal aanwezig zijn.
- VZF Vlaams Zomercriterium Izegem * 13-15.07.2018.

Na al deze punten sluit voorzitter Daniël MOTTON de vergadering af.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
DONDERDAG 06 SEPTEMBER – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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