KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 15 oktober 2014 om 18u30 te Brussel.
REF: SPCELWP/14.02/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB:
KBZB M. LOUWAGIE - W. GEORGES — C. LIPPENS;
VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN — L. SAMYN;
FFBN:
FFBN P. EVRARD — A. VANDER BEKEN;
SC Waterpolo: F. MERCIER — W. SYMOENS — A. BERTIAUX — D. POELMANS — P. LEDENT;
Verontschuldigd: B. DEWULF — C. DE SCHEPPER

D. POELMANS vervangt R. VAN HECKE als lid van de nationale SCWP & SPCEL WP.
1. Goedkeuring verslag vergadering 17.02.14
De notulen van de vergadering gehouden op 17.02.2014 worden definitief goedgekeurd.
2. Nationale Ploegen WP
2.1. NAT. TD-COACH WP: bespreking selectieprocedure
De SPCEL WP heeft kennis genomen van de grote lijnen van de selectieprocedure onder leiding van W. SYMOENS en er wordt toelichting
gegeven over de uiteindelijke voorstelling door de SCWP van kandidaat Peter SIMONS uit Nederland om deze taak en deze positie in te vullen.
De SCWP is overtuigd dat hij de beste persoon is om de nationale jeugdploeg WP nieuw leven in te blazen.
Voorzitter LOUWAGIE stelt enkele vragen over de juiste aard van samenwerking tussen de REG. FED inzake selectiewerking en talentdetectie en
de juiste rol van de nationale TD WP binnen de jeugdwerking van de beide regionale zwemfederaties.
Na de aanvaarding van P. SIMONS door de KBZB dient er zo spoedig als mogelijk een 1e ontwerpversie van een samenwerkingsovereenkomst
opgemaakt te worden waarin grondig alle modaliteiten en taken dienen opgesomd en omschreven te worden. De maximale jaarlijkse
prestatievergoeding wordt vastgelegd en zal uiteraard afhankelijk zijn van de geleverde prestaties.
2.2. Voorstelling en bespreking voorlopig sportief en financieel meerjarenplan NAT. WP BEL
W. SYMOENS geeft enkele verduidelijking over het activiteitenprogramma dat op korte termijn zal worden aangevat. Naast enkele
selectiemomenten zouden er in het begin een maandelijkse werking met 2 activiteiten voorzien worden.
De SPCEL WP bespreekt verder de algemene financiële modaliteiten aangaande de nationale jeugdwerking in het kader van de jeugdsubsidies
van de Nationale Loterij.
Deelname aan het U17-kwalificatietornooi (LEN/European Games Baku 2015) is absoluut niet aan de orde, er wordt wel overeengekomen om
een duidelijke keuze te maken voor de Categorie U19 met als 1e eindobjectief de deelname aan het EK-kwalificatietornooi LEN WP U19 2016 in
Nederland. Een becijferde planning en een uitgewerkt programma dienen dringend opgemaakt te worden. Een 1e belangrijke stage zal begin
januari 2015 gehouden worden in Zeist — NED.
3. Belgische Beker & Belgische Kampioenschappen WP
3.1. Verloop van het huidige WP-seizoen 2014-2015
* Namens de SCWP meldt F. MERCIER dat de Belgische kampioenschappen momenteel goed verlopen.
Dit weekend is er opnieuw bekercompetitie waarbij sinds deze editie de handicap voor het afdelingsverschil werd aangepast.
De Superliga is momenteel een “dubbel kampioenschap” waarbij alle 7 teams telkens 2x heen-en terugwedstrijden spelen. Het niveau van de
wedstrijden is aanvaardbaar.
De SCWP maakt verder melding van de problematiek binnen de categorieën U11 / U13 tijdens de kalenderbijeenkomst van de clubs (aangaande
het speelsysteem met 4-4 of 5-5 spelers).
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Naar aanleiding van een recente jaarlijkse coördinatievergadering tussen CSWP-CCA-TCWP werd overeengekomen om strengere sancties te
voorzien voor spelers die verbaal/fysiek agressief zijn tegen scheidsrechters en officials. Een nieuw ontwerpvoorstel van de tabel der
automatische sancties zal opgemaakt worden voor verdere bespreking.
3.2. Organisatie finales Beker van België WP 2015
De bekerfinales gaan door op zaterdag 6 juni 2015. De oproep tot kandidaat-organisatoren wordt normaal gezien nog deze week verstuurd met
opening op de RVB van 19.11.2014.
3.3. Project & budget digitalisering beheer nationale competities WP
De SPCEL WP neemt kennis van de stand van zaken betreffende het digitaliseringproject voor wedstrijdformulieren en online resultaten en
klassementen en bespreekt de overzichtsnota van P. LEDENT over de kosten van het project ten laste van de betrokken waterpoloclubs (jaarlijkse
forfaitaire bijdrage per club of per ingeschreven team bovenop het jaarlijkse inschrijvingsgeld?).
Voorlopig is de SPCEL WP akkoord met de algemene timing van het project dat zich tegenwoordig al in een testfase bevindt, maar de financiële
voorwaarden en modaliteiten moeten absoluut nog verder geanalyseerd en besproken worden alvorens te komen tot een akkoord of een
getekende overeenkomst met de firma Pioen Partners.
3.4. Handleiding WP BEL seizoen 2014-2015 & wijzigingen aan waterpoloreglementen FINA 2015-2016
* Alle relevante reglementen werden gepubliceerd en verspreid aan alle belanghebbende partijen.
* De SPCEL WP heeft kennis genomen van de bepalingen over de aanzienlijke reglementswijzigingen die getest zullen worden door middel van
een testfase tijdens diverse FINA WP-competities.
4. Briefwisseling
4.1. nihil
5. Allerlei
5.1.Vacante posten binnen de Tuchtcommissie WP
De SPCEL WP bespreekt de acute nood aan een effectief lid en aan twee vervangende leden voor deze commissie.
F. MERCIER meldt dat hij binnen de FFBN een beschikbare effectieve kandidaat heeft gevonden om dit belangrijk tuchtorgaan te vervolledigen,
namelijk dhr. Xavier SWERTVAEGHER. Voorzitter LOUWAGIE bedankt F. MERCIER voor zijn inspanningen.
Er is verder consensus om systematisch retributies te voorzien voor elke rode kaart en/of uitgesproken disciplinaire sanctie. Momenteel zijn er
enkel verschijningskosten te betalen in geval van een oproeping ter zitting. De SCWP wordt verzocht om een concreet voorstel uit te werken
betreffende de invoering van retributies of boetes.
Voorzitter LOUWAGIE geeft bovendien opdracht om met onmiddellijke ingang de algemene vergoeding per zitting voor elk TCWP-lid aanzienlijk
op te trekken om deze leden op een behoorlijke manier te belonen voor hun belangrijke taak.

De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL WATERPOLO:
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