Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 07 september 2011 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Voorzitter; Pierre LEDENT, secretaris; Stefan DAMMAN; De
Heer Patrick VAN PETEGHEM
Verontschuldigd: Heren Guido CLAES, Ondervoorzitter; Pierre GEERAERTS
1. Lezing en goedkeuring PV 21/06/2011
De PV van de vergadering van 21/06/2011 werd gelezen en goedgekeurd.
2. Formule voor het eind van het kampioenschap 2011-2012 in de categorieën SH III en SH IV
Aangezien de categorieën SH III en SH IV slechts uit 9 teams bestaan, past de Sportcommissie de formule van
het Einde van het Kampioenschap 2011-2012 aan op de volgende wijze:
WE 20-21-22/04/2012 : 9de – 8ste / 7de : By
WE 27-28-29/04/2012 : 9de – 7de / 8ste : By
WE 04-05-06/05/2012: 8ste – 7de / 9de: By
WE 11-12-13/05/2012: 8ste – 9de / 7de: By
WE 18-19-20/05/2012: 7de – 9de / 8ste: By
WE 25-26-27/05/2012: 7de – 8ste / 9de: By
De wedstrijden van WE 25-26-27/05/2012 zullen pas mogen gespeeld worden na het einde van de laatste
wedstrijd van de Europese Kampioenschappen Zwemmen in Antwerpen.
De clubs spelen in hun respectievelijke zwembad.
De ploegen beginnen aan de Eindronden met 0 punten.
De punten per overwinning en het klassement blijven de zelfde zoals in de klassieke competitie.
In de categorie SH III zal er geen degradatie zijn.
3. Kampioenschap Dames 2011-2012
De Sportcommissie werd door de club Leuven geïnterpelleerd om een afwijking te vragen om meisjes jonger
dan 15 jaar in het Kampioenschap “Senior Dames“ te laten spelen, en door het feit dat de regel die door de
Sportcommissie wordt opgelegd nieuw is, om zo de club toe te laten zich voor de volgende seizoenen te
kunnen aanpassen.
De Sportcommissie kent uitzonderlijk een afwijking toe aan de club Leuven opdat de meisjes van 13 jaar en
ouder aan het Kampioenschap 2011-2012 “Senior Dames” kunnen deelnemen.
Een brief zal verstuurd worden naar de club.
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4. Allerlei
De Heer Patrick VAN PETEGHEM stelt de Sportcommissie in kennis dat sommige van zijn uitkeringen alsook
deze van de HEREN FULGEANU en GRANCEROF nog niet door de Bond werden uitgekeerd.
De Heer Patrick Van PETEGHEM heeft op 21/07/2011 een email verstuurd betreffende deze zaak naar de Heer
Wouter GEORGES en tot nu toe heeft hij nog altijd geen antwoord gehad.
De Sportcommissie zal toelichting vragen hierover en is van mening dat al deze personen vergoed zouden
moeten worden zoals afgesproken.
De Sportcommissie vraagt aan de secretaris om een brief betreffende dit onderwerp naar de Bond te sturen.
De Sportcommissie wil een financieel verslag hebben over de Nationale teams met de stand van zaken.
De Sportcommissie neemt kennis van de beslissing van CA van de Bond betreffende de wedstrijdkosten.
De Sportcommissie neemt kennis van een brief van de club CHARLEROI betreffende de speler RAFU Aidel van
14 jaar.
De club vraagt een vrijstelling opdat deze speler aan het Senior Kampioenschap kan deelnemen aangezien hij
de enige speler U15 van de club is.
De Sportcommissie kent de afwijking uitzonderlijk en dit voor het seizoen 2011-2012 toe.
De Heer Francis MERCIER deelt de Sportcommissie mede dat de Heer Gimi FOGOLIN zijn ontslag heeft gegeven
bij het Sportcomité Waterpolo FFBN.
Als gevolg van de boetes die aan de clubs worden opgelegd voor het “Niet meedelen van de resultaten“, stelt
de secretaris aan de Sportcommissie voor om de volgende paragraaf in het handboek waterpolo toe te voegen
in de rubriek “mededeling van de resultaten”:
De resultaten die niet in de aangegeven periodes worden meegedeeld, zullen als “Niet meegedeeld” worden
beschouwd en zullen beboet worden met een boete voor niet-naleving van de richtlijnen van de
Sportcommissie.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 27 september 2011 – 18h15 – Brussel – Bondsbureel

OPGEMAAKT
22/09/2011
TEL ./FAX: 064/ 66 56 84 - EMAIL : secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

