Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 24 november 2016 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Fabrice WEISE, Voorzitter –Francis MERCIER – Xavier SWERTVAEGHER – Mike
SARRAZIJN - Pierre LEDENT, secretaris
Uitgenodigd: /
Verontschuldigd: /
Goedgekeurd PV
PV van de vergadering van 27-10-2016 is goedgekeurd.
Gesprek met de Heer Wouter GEORGES betreffende WPOnline
Op verzoek van SCWP geeft de Heer Wouter GEORGES toelichting bij de werking van het digitaal
wedstrijdformulier en de toepassingen op de website van waterpolo-online.com.
De SCWP zal een opleiding organiseren inzake het gebruik van het digitale wedstrijdformulier in de loop van
januari 2017. Alle clubs uit Super League en clubs die interesse hebben om proef te draaien zullen worden
uitgenodigd.
Het doel is: om reeds in februari 2017, het digitaal wedstrijdblad te introduceren binnen Super League en
geïnteresseerde clubs, teneinde eventuele kinderziektes in het systeem te detecteren. Het papieren
wedstrijdblad blijft evenwel behouden zo lang als nodig.
De SCWP bekijkt hoe de financiering van Wponline kan gebeuren en komt terug op de eerder genomen beslissing
om een forfaitaire bijdrage van 15,00€ per Senior speler en U20 aan te rekenen en dit te vervangen door een
jaarlijkse deelnamekost van 7,00 € op te leggen aan alle spelers die aantreden binnen een competitie
georganiseerd door de KBZB.
Kampioenschap 2016-2017
De SCWP bekrachtigt de resultaten van de speeldagen 08 (WE 28-29-30/10/2016) tot
19/11/2016)

11 (WE 17-18-

Wedstrijd U20 563 Kortrijk Moeskroen van 21-10-2016
De club van Kortrijk heeft een speler opgesteld die door het voorwerp uitmaakte van een automatische sanctie.
Aangezien deze speler dus niet speelgerechtigd was, beslist de SCWP dat Kortrijk de wedstrijd met forfait verliest
maar de uitslag blijft gehandhaafd. (7 - 16).
De SCWP vraagt aan de Bond de toepassing van de reglementaire boete voor forfait tegen de club van Kortrijk
Wedstrijd SH II 140 Aalst – Gentse van 12-11-2016
Door een reeks schrijffouten, wordt de zaak geklasseerd zonder gevolg.
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Kalenderrooster 2017-2018
De secretaris stelt een kalenderrooster voor en na enkele aanpassingen wordt dit rooster door de SCWP
goedgekeurd. Het rooster kan nog gewijzigd worden in functie van het aantal ingeschreven ploegen binnen het
competitiegebeuren volgend jaar.
Problematiek met CCS
De SCWP hoort dat er twisten binnen de CCS zouden zijn. Deze twisten, zouden nadelig kunnen zijn voor de
goede werking van het Kampioenschap.
De SCWP zal contact opnemen met de leden van de CCS teneinde het probleem te bespreken.
Overleg met de vertegenwoordigers van de Dames Teams (Aalst - 19-11-2016)
Vijf van de zes teams waren vertegenwoordigd.
Het project van de SCWP kreeg geen uitgesproken negatieve kritiek.
De clubs hebben een aantal bezorgdheden geuit waarvan de SCWP heeft akte genomen.
Er was een dynamisch gesprek tussen de aanwezigen en dit alles verliep binnen een positieve atmosfeer.
Samengevat heeft de SCWP de instemming van de aanwezige clubs gekregen om haar plannen te concretiseren.
Het eerste tornooï zal op 23-04-2017 georganiseerd worden.
De Heer Mike SARRAZIJN zal instaan voor het vinden van een geschikt zwembad.
De CSWP hoopt op de aanwezigheid van de Voorzitter van de Bond bij dit eerste toernooi.
Allerlei
Medailles
De SCWP vraagt aan de secretaris om aan de Secretaris-generaal te vragen om de medailles op tijd te bestellen.
De SCWP verbindt zich ertoe om de medailles te gaan overhandigen na afloop van de competitie in de
verschillende clubs en niet meer zoals vroeger via post te bezorgen.
Uitrusting wedstrijdtafels
De SCWP vraagt dat er aan elke wedstrijdtafel een manometer beschikbaar is om de druk van de wedstrijdbal
te kunnen controleren.
Dit zal aan de lijst van verplicht materiaal worden toegevoegd dat in het handboek Waterpolo wordt beschreven.
Finales Bekers van België
De SCWP neemt kennis van de organisator van de Finales van de Bekers van België alsmede van de semifinales
van Beker A. Het betreft: Louvière Water-polo.
Toezicht op de werking van de wedstrijdtafels
De Heer Fabrice WEISE stelt voor dat de leden van CSWP op geregelde tijdstippen de werking van de diverse
wedstrijdtafels tijdens competitiewedstrijden gaan controleren.
Om een objectieve neutraliteit te waarborgen gaan de Franstalige leden van de CSWP de Nederlandse tafels
controlen en vice versa.
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Donderdag 22/12/2016 – 17.45 uur – Brussel - Bonsbureel
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