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

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
Hugo RASSCHAERT, Voorzitter;
Francis MERCIER, Ondervoorzitter;
Pierre LEDENT, secretaris;
Pierre GEERAERTS
Verhinderd:
François DAMS
Robert VAN HECKE
1. Lezing en goedkeuring PV 27.01.2009
De secretaris verontschuldigd zich voor het feit dat hij geen tijd heeft gehad om het voorlopige protocol af te werken daar
hij momenteel volop met de voorbereiding van zijn verhuis bezig is.

2. Belgische Kampioenschap 2008-2009
De Heer Hugo RASSCHAERT stelt de vergadering in kennis van de post die hij van de voorzitter van de club La Louvière
heeft ontvangen, de Heer Pierre FENAUX, betreffende een incident bij een wedstrijd benjamins op Calypso.
Tijdens de wedstrijd ENL – RSCM is een ouder of een lid van de club Mechelen in het water gesprongen om een speler van
de club La Louvière aan te vallen. Men durft zich niet af te vragen wat er zou gebeurd zijn als een van de trainers van de
club La Louvière niet had ingegrepen.
De Sportcommissie betreurt het gedrag van deze persoon en de Heer Hugo RASSCHAERT legt aan de Sportcommissie een
voorstel van een brief voor die naar de voorzitter van de club Mechelen moet verzonden worden.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om deze brief te verzenden naar de voorzitter van de club Mechelen en een
kopie naar de clubs La Louvière en Calypso.
Ten gevolge van deze feiten, besluit de Sportcommissie dat tijdens het volgende seizoen, de clubs verplicht een persoon
zullen moeten aanstellen die verantwoordelijk zal zijn voor de ordehandhaving tijdens de wedstrijden. Dit zal in de
“Handleiding voor de organisatie van Officiële Waterpolowedstrijden in België” worden opgenomen.
Miniemen wedstrijd Min.A 8033 KGZV – ENL van 14/02/2009
De club La Louvière heeft zich van datum vergist in zijn kalender en was dus niet aanwezig voor de wedstrijd.
De Sportcommissie besluit: De club Gentse wint de wedstrijd met de stand van 10-0.
Reglementaire boete voor forfait ten laste van de club La Louvière.

3. Post
De Sportcommissie neemt kennis van de verschillende wedstrijdverslagen van het Nationale Jeugd Team dat in het
Kampioenschap van Afdeling II aantreedt.
De Sportcommissie neemt kennis van de uitnodiging voor de participatie van het Senior nationale team aan het
Internationale Toernooi van Loulé (Portugal).
De Sportcommissie is van mening dat ons team er zou moeten deelnemen en zal het onderwerp bespreken op de volgende
vergadering van de Cel.
De Sportcommissie neemt kennis van het verslag van de Heer Hugo RASSCHAERT betreffende de halvefinale van de Beker
van België.
De Sportcommissie neemt kennis van het verslag van de Heer Pierre GEERAERTS betreffende de goedkeuring van het
zwembad van Strombeek.
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4. Allerlei
Nihil

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris

Volgende vergadering:
Donderdag 26 maart 2009 – 18u30 – Bondsbureel Brussel
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