Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 20 december 2011 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Voorzitter; Pierre LEDENT, secretaris; Stefan DAMMAN
Verontschuldigd: De Heren Guido CLAES, Ondervoorzitter; Patrick VAN PETEGHEM
1. Lezing en goedkeuring PV 22/11/2011
Het PV van de vergadering van 22-11-2011 wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Kampioenschap 2011-2012 en Post
2.1. Wedstrijd SH IV 4032 Genk B – Ixelles van 26/11/2011
De club Ixelles was niet aanwezig voor de wedstrijd.
De Sportcommissie besluit:
De club Ixelles verliest de wedstrijd met Forfait en vraagt aan de Bond de toepassing van de boete voor Forfait.

2.2. 1/2 Finales Beker van België «A»
De secretaris van de Sportcommissie werd door de secretaris van de CCS geïnterpelleerd betreffende de
organisatie van de 1/2 Finales van de Beker van België «A».
Laatstgenoemde merkt op dat deze 1/2 Finales zich in de respectievelijke zwembaden van de als eerste gelote
clubs zullen gespeeld worden.
In het verleden werden 1/2 Finales gespeeld op een speelveld met een diepte van 1,80 m over het hele veld.
De Sportcommissie besluit dat de Heer Francis MERCIER contact opneemt met de Heer Wouter GEORGES om
te kijken of een «Neutraal» zwembad met de adequate diepte kan gevonden worden teneinde deze 1/2
Finales te organiseren.
De Sportcommissie zal een lid van elke betrokken club op de vergadering van 28/02/2012 uitnodigen - Loting
van de 1/2 Finales - en zal de clubs voorstellen om de 1/2 Finales op slechts één plaats en in een zwembad met
de adequate diepte te organiseren.
De kosten en de inkomsten van deze organisatie zullen tussen de vier clubs gedeeld worden.
De Sportcommissie zal de regeling van de Beker van België «A» evenals het lastenboek wijzigen.
In de toekomst, zal de organisator de 1/2 Finales van de Beker van België «A» op één weekend moeten
organiseren en tijdens een tweede weekend, zal hij de Finales van de Beker van België «A» - «B» en «Dames»
organiseren.
2.3 Revisie van de Sportreglementen Waterpolo van de KBZB
Deze revisies moeten het secretariaat van de KBZB vóór 11-01-2012 bereiken.
De Sportcommissie stelt voor dat de Sportcomitees FFBN en VZF hun opmerkingen naar de secretaris van de
Sportcommissie en dit vóór 09/01/2011 toesturen.
De secretaris van de Sportcommissie zal de verschillende opmerkingen vergelijken en aan het secretariaat van
de KBZB meedelen.
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3. Allerlei
3.1. Mini Olympic Games – H.C. Anderson City Games 2012 – Denmark
De Sportcommissie ondersteunt 100% de participatie van een Belgisch team aan dit toernooi.
3.2. Mail van de Heer Robert VAN HECKE betreffende zijn aanwezigheid op de vergaderingen van de
Sportcommissie.
De Heer Francis MERCIER neemt deze zaak voor zijn rekening.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 7 februari 2012 – 18h15 – Brussel – Bondsbureel
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