KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 06 SEPTEMBER 2018 TE BRUSSEL OM 17u30

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Daniël MOTTON – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ – Koen DE CARNE, bestuurder VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, bestuurders FFBN.
01. Notulen
De notulen van de vergadering gehouden op 20.06.2018 worden goedgekeurd.
02. Algemene Werking & Financiën
02.1. AV KBZB 2018 (dienstjaar 2017).
De RVB neemt kennis van de tweetalige publicatie van de statutenwijziging, de verkiezing van de nieuwe bondsvoorzitter en
de samenstelling van de RVB KBZB in het Belgisch Staatsblad dd. 13.08.2018.
02.2. Meeting Nationale Loterij & sportfederaties dd. 11.10.2018:
Er is een nieuwe meeting gepland door de Nationale Loterij ter evaluatie en bespreking van het partnerschap tussen de
Nationale Loterij en de betrokken nationale sportbonden, die zal doorgaan op 11 oktober 2018 (09u30-14u00) bij de Belgische
Hockeybond. De KBZB zal vertegenwoordigd worden door bondsvoorzitter D. MOTTON en secretaris-generaal W. GEORGES.
02.3. Bespreking voorstel tot samenwerking Bram COPS:
Een nieuwe ontmoeting tussen bondsvoorzitter MOTTON en B. COPS zal gepland worden om een in de tijd gelimiteerd
samenwerkingscontract in detail te bespreken.
Bondsvoorzitter MOTTON wenst een kopie te ontvangen van de huidige overeenkomst tussen B. COPS en de VZF.
02.4. Info VZW-wetgeving e.a.:
- Nieuwe wet op verenigingswerk (vanaf 15.07.2018): www.verenigingswerk.be
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de wet op onbelast bijklussen, waaronder het verenigingswerk valt.
Er bestaat nog onduidelijkheid over deze maatregel en er zijn reeds wijzigingen op komst. Boodschap is alvast om dit goed
voor te bereiden wanneer men hiervan gebruik zou maken. Binnen de KBZB zou dit systeem in principe wel toepasbaar kunnen
zijn voor permanente medewerkers en/of coaches van nationale waterpoloploegen.
- Aanpassing kilometervergoeding (vanaf 01.07.2018 tot 30.06.2019): nieuw tarief € 0,3573/km.
- Hervorming verenigingsrecht:
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de stand van zaken betreffende deze ingrijpende wijziging van de VZW-wet.
Het nieuwe wetboek zal in werking treden per 01.01.2020. Elke bestaande vzw zal dus zijn statuten moeten wijzigen in
overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe wet.
De KBZB zal een kort informatiebericht verspreiden aan de clubs om hen te wijzen op deze VZW-materie.
02.5. Organisatie, bestuur en beheer nationale Waterpolo KBZB
Bondsvoorzitter MOTTON verwijst naar de huidige structuur en bevoegdheden inzake het beheer en het beleid van nationale
waterpolo. Teneinde de RVB opnieuw meer inspraak en deelname te geven over het nationale waterpolo, zowel algemeen
sportief als financieel en gelet op de consensus binnen de RVB, wordt de aanpassing naar de voorgaande structuur en
bevoegdheidsindeling goedgekeurd.
Het tijdelijke ad-hoc directiecomité WP zal bijgevolg ontlast worden van haar taken, die opnieuw zullen opgenomen worden
door een Sportcel Waterpolo, samengesteld uit de bondsvoorzitter, leden van de RVB en afgevaardigden van de SCWP.
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De RVB KBZB bespreekt de voorgestelde coöptatie van D. LEEMANS (ENLWP) in de Nationale SCWP teneinde de samenstelling
opnieuw volledig reglementair te maken. De RVB keurt dit goed onder voorbehoud van de definitieve voordracht door de FFBN.
02.6. Voorlopige exploitatierekening KBZB dd. 31.08.2018
W. GEORGES geeft toelichtingen over deze voorlopige financiële stand van zaken.
De prognose voor het boekjaar 2018 ziet er gunstig uit, zowel qua opbrengsten als qua uitgaven.
Bondsvoorzitter MOTTON geeft aan dat omwille van de externe uitstraling van de RVB een uniforme outfit (hemden met logo
– korte en lange mouwen) voor elke RVB-bestuurder zal voorzien worden met het oog op externe representatie.
03. Internationale Wedstrijden & Nationale Ploegen SWI & WP
03.1. EK JUN SWI Helsinki 2018:
De RVB heeft kennis genomen van het administratief en financieel verslag van delegatieleider L. DORNEZ.
Zwemmers en coaches hebben alle afspraken goed nageleefd. Er was een prima sfeer als Team BELGIUM.
De RVB bespreekt de sportieve resultaten in functie van de evaluatie tijdens de SPCEL SWI om 18u15.
03.2. EK SWI*OW Glasgow 2018:
De RVB heeft kennis genomen van het administratief en financieel verslag van delegatieleider R. BUGGENHOUT.
De RVB bespreekt de sportieve resultaten in functie van de evaluatie tijdens de SPCEL SWI om 18u15.
De RVB bespreekt eveneens een aantal inbreuken op algemene reisafspraken en disciplinaire richtlijnen binnen de nationale
delegatie.
03.3. Info LEN European Masters Championships 2018 SWI-DIV-SY-OW (Slovenië 26 AUG – 09 SEP 2018):
De RVB neemt kennis van de Belgische deelname aan dit evenement (SWI-SY-OW).
Na afloop zal een overzicht met de belangrijkste resultaten van de Belgische clubs verspreid worden.
03.4. WK SWI 25M Hangzhou 11-16 DEC 2018:
- aanduiding nationale delegatieleider: de kandidatuur van K. DE CARNE wordt voorgedragen door de VZF. Er zijn geen andere
kandidaten, dus wordt zijn aanduiding bevestigd.
- deelname FINA World Aquatics Convention & FINA Extraordinary Congress (08-10 DEC): Bondsvoorzitter D. MOTTON en W.
GEORGES zullen aanwezig zijn als KBZB-afgevaardigden. Gelet op zijn intentie als bondsvoorzitter om meer internationaal
aanwezig te zijn, zal D. MOTTON eveneens tijdens het WK (11-16 DEC) ter plaatse blijven.
- deelname FINA Golden Coaches Clinic: volgens de afgesproken beurtrol is het ditmaal aan de VZF om een coach aan te duiden
voor deze internationale conferentie van zwemcoaches voor aanvang van het WK 25M.
- voorlopige nationale selectie: te bespreken op de SPCEL SWI om 18u15.
Op basis van de feedback door de beide technische directeurs wordt het aantal zwemmers geschat op maximum 10.
Pieter TIMMERS en Kimberly BUYS zien nu reeds af van deelname aan dit WK.
03.5. OS Tokyo 2020: IOC/FINA kwalificatiesysteem, selectietijden en –competities.
De RVB heeft kennis genomen van de publicatie van de definitieve kwalificatieprocedure (inclusief selectietijden en registratie
selectiewedstrijden) voor de Olympische Spelen Tokyo 2020.
03.6. FINA Swimming World Cups: deelname VZF.
De RVB neemt kennis van de deelname van meerdere VZF-zwemmers aan deze internationale FINA-wedstrijden.
Bondsvoorzitter D. MOTTON verwijst naar opmerkingen geformuleerd door de manager van Pieter TIMMERS aangaande de
logistieke en administratieve voorbereiding en wenst in de toekomst een pro-actievere aanpak van alle betrokken partijen.
03.7. Info & kalender EU Nations WP-tornooien 2019
De RVB heeft kennis genomen van deze informatie. W. GEORGES geeft toelichtingen over de betrokken categorieën en de
voorziene tornooidata.
Verwijzend naar de bespreking in Pt. 05.2. moet nog definitief bepaald worden met welke nationale ploeg er uiteindelijk
opnieuw in 2019 zal ingeschreven worden.
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04. Belgische Kampioenschappen
04.1. BK SWI CAT. WE1-WE2 Charleroi:
De RVB neemt kennis van het overzicht van de inschrijvingen en de financiële recettes voor deze beide BK-weekends.
Door de combinatie van hoger startgeld, aanzienlijke toename van het aantal inschrijvingen maar ook de talrijke boetes voor
overschrijding van limiettijden, zijn de totale opbrengsten veel hoger dan de voorgaande edities.
De RVB bespreekt de beoogde aanpassing van de BK-inschrijvingsmodaliteiten (realiseren van limiettijd op voorhand) en de
herinvoering van reeksen AM & finales PM voor BK WE2 teneinde de sportieve kwaliteit van deze zomer-BK’s op peil te houden.
De algemene evaluatie van de beide BK-organisaties is overwegend positief, zonder noemenswaardige problemen.
De RVB neemt kennis van het schrijven van RM. Deponthieux gericht aan haar collega-leden van de Nationale SCZW.
04.2. Datumwijziging BK SY COMBO La Louvière (11 NOV > 10 NOV 2018)?
Organiserende club ENL SY meldt dat, niettegenstaande haar formele aanbesteding op de voorziene datum van 11 NOV 2018,
dit BK COMBO SY zou doorgaan op 10 november 2018.
Volgens W. GEORGES kan een waterpolowedstrijd moeilijk ingeroepen worden als overmacht om een BK-datum eenzijdig te
veranderen.
Dit punt zal besproken en beslist worden in overleg met de SPCEL SY om 19u15.
04.3. Quid organisation Masters CB 2018?
De RVB bespreekt de organisatie van de editie 2018. Er was geen enkele kandidaat-organisator na 2 aanbestedingsoproepen.
Teneinde alsnog een BK te voorzien, beoogt de RVB een eenmalige afspraak met zwemclub Helios Charleroi. Hun
internationale meeting eind oktober zou kunnen beschouwd worden als Belgisch Kampioenschap.
Het lanceren van een nieuwe open aanbesteding aan alle clubs is niet meer haalbaar gelet op de veel te korte timing.
Indien er een duidelijke afspraak over het innen van het inschrijvingsgeld gemaakt wordt, dan is de KBZB bereid om het
Belgisch Kampioenschap Masters uitzonderlijk toe te kennen aan HELIOS Charleroi.
De KBZB zal in elk geval de gemaakte kosten voor officials en medailles alsook een deel van de inschrijvingsgelden
recupereren of innen (om een break-even te realiseren).
Een startrecht van eenmalig 5 euro voor 700 starten moet in principe toereikend zijn voor de KBZB.
W. GEORGES zal dit voorstel zo spoedig als mogelijk overmaken aan HELIOS-voorzitter Y. HERMANS.
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
- OS Tokyo 2020:
De RVB neemt kennis van de selectiereglementen van het BOIC en van hun verzoek aan de nationale bonden tot indiening van
een voorstel met “bijzondere en/of interne criteria” ten opzichte van de internationale selectieprocedure en –criteria.
Het voorstel opgemaakt namens de KBZB, zal in detail besproken worden op de SPCEL SWI om 18u15 en moet alleszins vóór
24 september 2018 voor definitieve goedkeuring ingediend worden bij het BOIC.
- Maatregelen in het kader van multidisciplinaire competities:
De RVB neemt kennis van de verplichting voor de begeleidende staf en omkadering om een uittreksel uit het strafregister voor
te leggen. Indien opportuun en gewenst, kan de KBZB dit principe eveneens overnemen in functie van de aanduiding van
begeleiders voor internationale wedstrijden (EJK/WJK/EK/WK/…).
05.2. FINA
- FINA Gala 110th Anniversary & FINA Bureau Meeting (Lausanne SUI * 18-19.07.2018)
Bondsvoorzitter MOTTON geeft toelichtingen over zijn bezoek aan het nieuwe FINA-hoofdkwartier en de huldiging van de 7
stichtende nationale federaties. De KBZB ontving een aantal geschenken en aandenkens.
- FINA General Congress 19.07.2019 (Gwangju KOR):
De KBZB ontving reeds de uitnodiging en de agenda voor het tweejaarlijks FINA-congres (dat telkens ter gelegenheid van het
WK gehouden wordt).
W. GEORGES wijst er op dat alle aangesloten nationale federaties voorstellen tot wijziging van de FINA Rules kunnen indienen
voor de deadline van 19 november 2018.
OPGEMAAKT
VERSTUURD
OPMERKINGEN
GOEDKEURING
10/09/2018
05/10/2018
18/10/2018
18/10/2018
TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEB: www.belswim.be

3

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
- Info Bidding Procedure 21e /22e FINA World Championships 2025/2027.
05.3. LEN
- Info LEN Travel & Accommodation Contribution & Prize Money * EK Glasgow 2018.
W. GEORGES geeft toelichting over deze financiële steun vanuit de LEN.
• tussenkomst in reiskosten van alle atleten (max. 200 euro pp).
• tussenkomst in verblijfskosten van 2 atleten SWI en 1 atleet OW.
• prizemoney voor podium-TOP3 (K. BUYS bronzen medaille).
- Kalender LEN Events
De RVB heeft kennis genomen van de kalender met de LEN Events 2019 en van de toekenning van de organisatie van het EK
SWI 25M 2021 aan Lissabon POR.
05.4. VZF: nihil.
05.5. FFBN: nihil.
06. Allerlei
06.1. Samenstelling Nationale Sportcommissie Waterpolo:
Het voorstel tot coöptatie van D. LEEMANS (als 2e effectief lid FFBN) werd reeds besproken bij Pt. 02.5.
06.2. Diversen
Nihil.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
DONDERDAG 18 OKTOBER 2018 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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