KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op maandag 17 februari 2014 om 18u00 te Brussel.
REF: SPCELWP/14.01/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE - W. GEORGES;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – M. DEMEESTER;
FFBN: P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
SC Waterpolo: S. DAMMAN – F. MERCIER– W. SYMOENS;
Verontschuldigd: B. DEWULF – A. BERTIAUX

1. Gerealiseerd budget 2013
De SPCEL WP heeft kennis genomen van dit definitieve gerealiseerde budget voor het jaar 2013.
Na het EK WP-kwalificatietornooi van de nationale ploeg U17 waren er geen nieuwe uitgaven te noteren
2. Nationale Ploegen WP
2.1. Voorstelling sportief en financieel plan 2014-2016, uitgewerkt door de Nationale SCWP
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de visienota die door W. SYMOENS werd opgemaakt en verspreid.
W. SYMOENS geeft een uitgebreide presentatie en toelichting over deze nota en hij maakt een duidelijk onderscheid tussen
Breedtesport en Selectiewerking.
De SPCEL WP bespreekt vervolgens de grote beleidspunten en doelstellingen van deze nota en is bovendien akkoord om een
planning op langere termijn op te maken, bijvoorbeeld tot en met 2020.
Voorzitter LOUWAGIE bedankt hem voor al zijn werk met betrekking tot de redactie van deze uitgebreide nota.
W. GEORGES zal een financieel overzicht uitwerken met betrekking tot de verdeling van de voorziene activiteiten WP binnen
NAT. en REG. FED.
De SPCEL WP bespreekt ook de verdere werking van de nationale ploeg waterpolo samengesteld met jeugdspelers vanuit de
brede basis gecreëerd door de regionale zwemfederaties. Het zou de bedoeling zijn om een nieuwe lichting 1998-1999 op te
starten in functie van het LEN EK-kwalificatietornooi U17 in 2015.
De SPCEL WP herhaalt dat er telkens jaarlijks slechts aan 1 (officieel) internationaal tornooi kan worden deelgenomen met de
nationale jeugdploeg, de belangrijkste variatie bestaat immers in het voorzien van meerdere trainingen en (lokale) stages. Het
aanstellen van een nieuwe TD / Coach NAT. WP wordt ook besproken.
Het volgende algemeen financieel principe wordt nogmaals bevestigd: gezien de afwezigheid van budgettaire middelen voor
nationale activiteiten JEU of SEN bij de beide regionale federaties, vallen alle kosten verbonden aan de nationale (jeugd)werking
ten laste van de KBZB (in het kader van jaarlijks subsidiedossier van de Nationale Loterij).
3. Belgische Beker & Belgische Kampioenschappen WP
3.1. Verloop van het huidige WP-seizoen 2013-2014
* Namens de SCWP meldt F. MERCIER dat de Belgische kampioenschappen momenteel goed verlopen, al heerst er ongenoegen
over de Superliga met slechts 7 teams. F. MERCIER geeft toelichting bij zijn nota met voorstellen en suggesties aangaande de
Belgische Kampioenschappen van volgend seizoen.
* De SCWP vraagt om de CCA te herinneren aan een duidelijk communicatie over de toepassing van de nieuwe FINAreglementen.
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3.2. Organisatie finales Beker van België WP 2014
De SPCEL WP neemt kennis van de nota van F. MERCIER alsook van diverse mailings vanuit de SCWP > uiteindelijk zullen de ½
finales georganiseerd worden op zondag 23 februari en de finales op zaterdag 29 maart (ipv. 26 april 2014).
3.3. Wijzigingen aan waterpoloreglementen 2014
* Alle relevante reglementen werden gepubliceerd en verspreid aan alle belanghebbende partijen.
* De nieuwe versie van het waterpoloformulier is beschikbaar.
W. GEORGES vraagt naar de mogelijke digitalisering voor wedstrijdformulieren en online resultaten en klassementen.
4. Briefwisseling
4.1. nihil
5. Allerlei
5.1.nihil

De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL WATERPOLO:
WOENSDAG 15 OKTOBER 2014 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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