Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op 28 oktober 2014 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
De Heren Francis MERCIER, Voorzitter- Wim SYMOENS, Ondervoorzitter – Pierre LEDENT, secretaris –
Renaud VILAIN – Dirk POELMANS
Verontschuldigd:

Lezing en goedkeuring PV “23/09/2014”:
Het PV van de SCWP van 23/09/2014 is nog niet opgemaakt alsook alle voorgaande.
De Heer Francis MERCIER vraagt aan de secretaris om de PV van de vergaderingen binnen de acht
dagen te doen die de vergadering en volgen om de PV in achterstand zo snel mogelijk te doen.

Algemeen:
De Heer Francis MERCIER verwelkomt de Heer Dirk POELMANS nieuw lid van de Sportcommissie
en afkomstig van het Sportcomité VZF.

Briefwisseling:
Geen briefwisseling ontvangen

Goedkeuring uitslagen:
De Sportcommissie bekrachtigt de uitslagen van de speeldagen 01 tot en met 06.

Kampioenschap 2014-2015:
Wedstrijd SL 1013 Moeskroen – Kortrijk van 11/10/2014
Bij de controle van het wedstrijdblad, heeft de secretaris vastgesteld dat de speler Thomas
DELORGE (KWK) als speler n° 13 - tweede keeper - werd aangepast.
Na inlichtingen genomen bij de scheidsrechters en de club, blijkt het dat de speler Thomas
DELORGE wel degelijk als tweede keeper werd aangeduid aangezien hij geblesseerd was.
Zaak geklasseerd.
U11
Er zal geen enkele reglementswijziging tijdens het lopende seizoen zijn.
De Sportcommissie zal zes «experten» samenbrengen - 3 Franstaligen, 3 Nederlandstalig - om een
analyse van het huidige kampioenschap te maken en voorstellen in te dienen tot verandering.
(SCWP20141028-BS01 & SCWP20141028-BS02)
De Heer Renaud VILAIN wordt verzocht om 3 Franstaligen te vinden en aan de Heer Wim
SYMOENS 3 Nederlandstaligen. (SCWP20141028-AP01)
Deze personen zullen gevraagd worden om eind van november bijeen te komen en zonder de
aanwezigheid van leden van de Commissie. (SCWP20141028-AP02)
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Nationaal Technisch Directeur/Coach:
De HEREN Dirk POELMANS en Wim SYMOENS hebben een ontwerp van contract opgesteld en
voorgelegd aan de Bond.
Een kennismaking met de Franstalige TD heeft reeds plaatsgevonden tijdens een regionale VZF
training en het contact is zeer goed verlopen.
Er zullen twee «Open» selectietrainingen georganiseerd worden op 30/11 en 21/12 van 16:00 tot
19:00 in het zwembad van Brugge.
De Nationaal TD zal aan de clubs worden voorgesteld tijdens het «Inter-district» jeugdtornooi op
11/11 in het zwembad van Mechelen.
De Heer Wim SYMOENS wordt verzocht de uitnodiging naar de clubs voor te bereiden die door de
Heer Wouter GEORGES zal verzonden worden. (SCWP20141028-AP03)

Pioen Partners:
Als gevolg van het akkoord van de Bond dat bij de laatste Sportcel wordt gegeven, stelt de Heer
Dirk POELMANS voor om de verantwoordelijken voor PIOEN PARTNERS te ontmoeten teneinde de
financiële aspecten van het programma nog eens te bespreken.
De Heer Dirk POELMANS vraagt aan de secretaris om een «Roll Out» planning op te stellen.
(SCWP20141028-AP04)
De secretaris vraagt een vergadering met PIOEN PARTNERS te beleggen om nog enkele kleine
wijzigingen aan te brengen met het doel het programma af te stemmen op het Kampioenschap in
België. (SCWP20141028-AP05)

Loting 1/4 Finales Bekers van België A en B:
De Heer Emiel LIVENS vertegenwoordigt de club van Antwerpen.
Beker van België A
Antwerpen A
Gentse (+4)
Brugge (+4)
La Louvière A

Antwerpen B (+4)
Tournai
Mechelen A
Mouscron

Beker van België B
Wase
Seraing (+4)
Roeselare
Helios (+4)

Waregem
Leuven
VZ Gent (+4)
Oostende
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Tabel Automatische Sancties
De Sportcommissie neemt kennis van de voorstellen die door de Tuchtcommissie worden
ingediend en stelt voor om een vergadering met laatstgenoemde en de CCS te beleggen teneinde
deze tabel te finaliseren en het «Tarief» van boetes te bespreken.

Varia:
Gezien het feit dat nu, vanuit het standpunt van het waterpolo, de Bond met twee buitenlandse
partners zal werken – Nationale TD en PIOEN PARTNERS -, wil de Commissie een overzicht van de
financiële stromingen kennen die het waterpolo creëert (boetes, inschrijvingen…) en hoe dit geld
is verdeeld tussen de Bond, de Tuchtcommissie, de Sportcommissie en de CCS.
De Commissie zou in de toekomst graag een maandelijks verslag van de begroting Waterpolo
willen ontvangen.
De Commissie vraagt aan de secretaris om hierover een email te sturen naar de Bond.
(SCWP20141028-AP06)
De Heer Dirk POELMANS stelt voor dat op de vergaderingen van de Commissie die volgen op een
vergadering van de Sportcel, de punten die op die vergadering werden behandeld, op de agenda
van de vergadering van de Commissie worden hernomen.
De Heer Dirk POELMANS stelt eveneens voor om in de PV van de Commissie de «Actiepunten» te
integreren m.b.t. elk behandeld punt.
De Heer Francis MERCIER bedankt de Heer Dirk POELMANS voor zijn verslag de Sportcel.
De Heer Dirk POELMANS wijst erop dat het een werkdocument is.
De Heer Dirk POELMANS vraagt om de data van de volgende vergaderingen te kennen.
De Data van de volgende vergaderingen:
26/11/2014
16/12/2014
27/01/2015
24/02/2015
24/03/2015
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 25 november 2014 – 17.30 uur – Brussel - Bondsbureel
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