Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 24 mei 2011 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Voorzitter; Guido CLAES, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT,
secretaris; Pierre GEERAERTS
Genodigde: De Heer Léon MERLOT, CCS
Verontschuldigd: Heren Stefan DAMMAN; Patrick VAN PETEGHEM

1. Lezing en goedkeuring PV 26-04-2011 en 14-05-2011
De PV van de vergaderingen van 29-03-2011 en 14-05-2011 worden gelezen en goedgekeurd.
2. Belgisch Kampioenschap 2010-2011 – Post
Wedstrijd Min.C 8229 Moeskroen – Doornik van 30-04-2011
Bij gebrek aan spelers, was de club Doornik verplicht om Forfait te geven voor de wedstrijd in kwestie.
De Sportcommissie besluit:
De club Doornik verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de boete voor
Forfait maar zonder de scheidsrechterkosten.
De Sportcommissie bekrachtigt de uitslagen van de volgende Weekends: 31-32-33-34
Deelname van het team Gentse A aan de Play-Offs voor het behoud en de promotie tussen de afdelingen I
en II
Als het team Gentse A er niet in slaagt om zich te kwalificeren om in Afdeling 1 te blijven, zal zij dus in Afdeling
2 spelen.
Door het feit dat er geen twee teams van dezelfde club in een Afdeling (behalve voor Afdeling 4) kunnen
spelen, zal het team van Gentse B in Afdeling 3 spelen.
Derhalve zal het team dat op de tweede plaats eindigt na afloop van de Play-Offs voor het behoud in Afdeling
2 en promotie uit Afdeling 3, in Afdeling 2 spelen.
Opmerking: Het zal bij de inschrijvingen voor het Kampioenschap 2011-2012 geweten zijn of de club Gentse
twee teams handhaaft.
3. Belgisch Kampioenschap 2011-2012
De Heer Wouter GEORGES, secretaris van de Bond, zal aan de secretaris de gecorrigeerde documenten
overhandigen betreffende de« Algemene Principes en Regelgeving van het Kampioenschap 2011-2012».
Hij merkt op dat als gevolg van de vergadering van de Sportcel van 18/05/2011, het Nationale team «93-94»
niet meer in het kampioenschap zal spelen.
De Heer Wouter GEORGES, stelt de Sportcommissie in kennis dat de Raad Bestuur van de Bond vraagt om de
datum van de Finale van De Beker van België uit te stellen want de Europese Kampioenschappen worden op
de voorziene datum georganiseerd.
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Derhalve besluit de Sportcommissie om de finale van de beker van België op datum van 02-06-2012 te
programmeren en vraag dus aan de Bond een afwijking om de Super Cup van België op 09-06-2012 te kunnen
organiseren.
De Sportcommissie herziet de verschillende documenten betreffende de inschrijvingen aan de
Kampioenschappen en Bekers.
4. . Samenkomst met de CCS
De Heer Francis MERCIER, Voorzitter, heeft de Heer Léon MERLOT, Voorzitter van de CCS, uitgenodigd opdat
hij het ontwerp betreffende de scheidsrechterskosten vanaf het seizoen 2011-2012 kan toelichten.
Ten gevolge van het overleg, werd een consensus gevonden en de Sportcommissie vraagt aan de CCS om hun
ontwerp bij de Raad van Bestuur van de Bond in te dienen en indien akkoord, zal de CCS op de
kalendervergadering de clubs toelichting geven betreffende deze stijging.
5. Allerlei
De Sportcommissie neemt kennis van het ontwerp van het «Handboek Waterpolo».
De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 21 juni 2011 – 18h15 – Brussel – Bondsbureel
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