KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
nProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag
maandag 11 februari 2013 om 18u00 te Brussel.
REF: SPCELWP/
SPCELWP/1
.01/WG
WP/13.01

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE - W. GEORGES;
 VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN – M. DEMEESTER;
 FFBN:
FBN P. EVRARD - A. VANDER BEKEN – C. DE SCHEPPER;
 SC Waterpolo: S. DAMMAN – W. SYMOENS – F. MERCIER – A. BERTIAUX;
 TD: P. VAN PETEGHEM (cat. 96-97 + 98)
Verontschuldigd: B. DEWULF – G. CLAES
1. Gerealiseerd budget 2012
De SPCEL WP heeft kennis genomen van deze definitieve financiële afrekening.
In elk geval is men tevreden dat het WP-budget 2012 wordt gesloten met een beperkt overschot.
2. Nationale Ploeg JEU WP
2.1. CAT 96-97 + 98
2.1.1. Evaluatie activiteiten sep 2012 – jan 2013
Naast diverse weekendstages (Mons, La Louvière) was de deelname aan het BK WP DIV JUN uiteraard een andere
belangrijke activiteit.
P. VAN PETEGHEM geeft toelichting bij het overzicht van de behaalde resultaten van de nationale ploeg U17 tegen
clubteams U20. De SPCEL WP is zeer tevreden over het feit dat bijna alle wedstrijden werden gewonnen tegen de oudere
juniorencategorie U20. Er was bovendien ook een goede onderlinge teamspirit tussen de kernspelers afkomstig van een 7tal verschillende clubs.
P. VAN PETEGHEM brengt verder uitgebreid verslag uit van het verloop en de sportieve resultaten tijdens het internationaal
WP-tornooi te Brugge (DEC 2012) tegen DOUAI (FRA), WOC Alphen (HOL) en een Belgische U20 MIX.
2.1.2. Budget, voorbereiding en selectie EK-kwalificatietornooi WP 2013
De SPCEL WP neemt kennis van het voorbereidingsprogramma ifv het EK-kwalificatietornooi te Budva waaraan wordt
deelgenomen met 11 spelers en 2 doelmannen.
Er werden diverse stage- of tornooiuitnodigingen uit het buitenland ontvangen ter voorbereiding op het kwalificatietornooi.
Aangezien de verplaatsing naar Montenegro aanzienlijke kosten met zich meebrengt, werd al eerder verzocht om de kosten
van de voorbereiding te beperken en lokaal te houden. Toch vraagt P. VAN PETEGHEM de toestemming tot organisatie van
een stage te Oradea (ROU) van 02-09 april 2013 met een budget van ongeveer 6000 euro. Hierdoor zou het voorziene
budget enigszins toenemen, ook al vallen er een aantal andere activiteiten weg. De SPCEL WP keurt uiteindelijk de
deelname aan de stage te Roemenië goed op basis van de eerder afgesproken prijzen en tarieven (cf. contacten met N.
Fulgeanu en contactpersoon ter plaatse).
W. GEORGES zal de planning en het budget aanpassen overeenkomstig het goedgekeurde gewijzigde activiteitenprogramma
tot en met het kwalificatietornooi.
2.1.3. Werking, budget & activiteiten na EK QT WP mei 2013
Dit wordt pas besproken na afloop van het EK-kwalificatietornooi.
3. Belgische Beker & Belgische Kampioenschappen WP
3.1. Verloop huidig WP-seizoen 2012-2013
Namens de SCWP geeft F. MERCIER toelichting bij het lopende kampioenschap waarin weinig problemen te melden zijn
behalve een kalenderprobleem betreffende een uitgestelde wedstrijd tussen RBP-KWK waarin de SCWP de nodige
maatregelen zal treffen.
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3.2. Stand van zaken ivm autonomere organisatie WP (cf. vergaderingen 15.09.12 & 17.10.12)
De SPCEL WP heeft kennis genomen van het werkdocument vanuit de VZF toegelicht door J. VANDER STRAETEN en W.
SYMOENS.
De SPCEL WP bespreekt diverse opties betreffende de werking, de organisatie en het waterpolobeleid, zowel op nationaal
als regionaal vlak. Ook de mogelijke oprichting van een afzonderlijke autonome waterpoloassociatie met een centraal
nationaal WP-secretariaat dat gerund zou worden door personeel van de 3 federaties wordt besproken.
De SPCEL WP verzoekt dan ook aan de initiatiefnemende Nationale SCWP om een uitgewerkt en gedetailleerd voorstel en
plan op te maken tijdens hun volgende vergadering dd. 26.02.2013 dat de verzuchtingen en visies zou omvatten van alle
betrokken partijen. De toekomstige sportieve werking van nationale ploegen waterpolo dient eveneens aan bod te komen in
dit globale voorstel, al is een planning op lange termijn op dit gebied niet bijzonder haalbaar.
3.3. Voorstellen tot wijziging van Sportreglementen WP e.a.
W. GEORGES informeert naar de eventuele voorstellen tot reglementswijzigingen vanuit de SCWP.
F. MERCIER verzoekt W. GEORGES hiervoor verder contact op te nemen met P. LEDENT die instaat voor de redactie van de
voorstellen.
F. MERCIER verwijst opnieuw naar de exacte modaliteiten betreffende de invoering van de min. diepte (1,80m) in AFD. 1 van
het BK Waterpolo.
De RVB is echter niet bereid om deze discussie nogmaals te heropenen en verwijst naar de meest recente beslissing ter
zake (cf. RVB dd. 15.05.2012) waarin geen uitzonderingen meer worden toegestaan. Bijgevolg is vanaf het seizoen 20132014 voor alle clubs van AFD. 1 een min. diepte van 1,80m verplicht over het volledige speelveld.
4. Briefwisseling
4.1. EU-PROJECT “Innovation Skills for New Jobs in Sports”: een steun van 25.000 euro voor technische middelbare school
in Vlaanderen kan voorzien worden bij deelname aan dit project.
W. GEORGES zal de initiatiefnemer uit Nederland enkele adressen van mogelijke scholen overmaken, op voorstel van P. VAN
PETEGHEM.
5. Allerlei
Nihil
De verslaggever,
Wouter GEORGES, SecretarisSecretaris-generaal
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