Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 27 september 2012 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Guido CLAES, Voorzitter; Francis MERCIER, Ondervoorzitter; Pierre LEDENT,
secretaris; Stefan DAMMAN
Verontschuldigd: De Heer Patrick VAN PETEGHEM
1. Lezing en goedkeuring PV van 28-08-2012
Het PV van de vergadering van 28-08-2012 werd gelezen en goedgekeurd.
2. Kampioenschap 2012-2013 en Post
2.1 Vraag van Ciney om in het zwembad van Salzinnes (Namen) te spelen
De club van Ciney werd medegedeeld dat het zwembad van Ciney niet op de voorziene tijd zal openen.
Derhalve heeft de club Ciney een oplossing gevonden met het zwembad van Salzinnes in Namen
Gezien het geval van overmacht, is de Sportcommissie accord.
2.2 Vraag van de club Mechelen
De club Mechelen werd medegedeeld dat het zwembad «De Nekkerpool» niet op de voorziene tijd zal openen.
De Club Mechelen vraagt om zijn matchen SH I en U20 in het zwembad «Sportcentrum Geerdegemvaart» te
spelen en dit tot de opening van het zwembad «De Nekkerpool».
Gezien het geval van overmacht, is de Sportcommissie accord.
2.3 Wedstrijd U20 Wase - Seraing
Deze zaak dateert van de kalendervergadering.
De club Wase heeft reeds verschillende data voorgesteld aan de club Seraing die ze hebben geweigerd.
De club Seraing heeft andere voorstellen gedaan, die de club Wase niet schikken.
Bij wijze van uitzondering zullen beide clubs een datum moeten vinden om de match uiterlijk de 15-12-2012 te
spelen.
Beide clubs zullen hun antwoord aan het secretariaat van de Sportcommissie vóór uiterlijk de 23-10-2012
moeten geven.
Bij gebrek aan oplossing, zal de Sportcommissie een datum vastleggen.
Een mail zal naar de betrokken clubs verzonden worden.
2.4 Tornooi U13 RC georganiseerd door Kortrijk
De club Kortrijk werd medegedeeld dat zij niet over het zwembad «Magdalenabad» zullen kunnen beschikken
om het tornooi U13 van 25-11-2012 te kunnen organiseren.
De club Kortrijk vraagt de toelating om zijn tornooi in het zwembad van Zwevegem te organiseren.
De Sportcommissie is accord.
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4. Loting Beker van België «B»
Calypso
Brugge
Aalst (+5)
Mechelen B
Ciney
Waregem
Leuven
Soignies (+5)

Strombeek (+5)
Charleroi (+10)
La Louvière B
Ixelles (+5)
Seraing
Eupen
Roeselare
Hasselt

De wedstrijden zullen het weekend van 26-27-28/10/2012 gespeeld worden
4. Allerlei
De Heer Francis MERCIER geeft een verslag van de Algemene Vergadering van de CCS.
De Heer Stefan DAMMAN geeft een verslag van het tornooi in Zwitserland. Een uitvoerig verslag zal door de
Technische Directeur de Heer Patrick VAN PETEGHEM gemaakt worden.

5. Beslissingen
•
•
•
•

Vraag van Ciney om in het zwembad van Salzinnes (Namen) te spelen, zie punt 2.1 van het PV.
Vraag van de club Mechelen, zie punt 2.2 van het PV.
Wedstrijd U20 Wase - Seraing, zie punt 2.3 van het PV.
Tornooi U13 RC georganiseerd door Kortrijk, zie punt 2.4 van het PV.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergadering:
Dinsdag 23 oktober 2012 – Brussel - Bonsbureel
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