KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op woensdag 14 oktober 2015 om 18u30 te Brussel.
REF: SPCELWP/15.02/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE - W. GEORGES – C. LIPPENS;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – K. DE CARNE;
FFBN: P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
SC Waterpolo: F. MERCIER – A. BERTIAUX – P. LEDENT – R. VAN HECKE;
NAT. WP COORD: W. VAN HECKE.

1. Werking en nationale activiteiten
1.1. Voorstelling Wim VAN HECKE als nationale WP-coördinator:
Namens de SPCEL WP verwelkomt bondsvoorzitter LOUWAGIE dhr. Wim VAN HECKE op deze vergadering.
Wim VAN HECKE stelt zich kort voor en geeft vervolgens een beknopt overzicht van zijn carrière en zijn diverse activiteiten
binnen de waterpolosport.
De SPCEL WP is enthousiast over de aanstelling van Wim als nationale WP-coördinator teneinde de nationale ploegen en
de nationale jeugdwerking terug op de rails te zetten.
1.2. Taakverdeling SCWP vs. Nationale WP-coördinator.
Voorzitter LOUWAGIE geeft een korte uiteenzetting van de juiste rol, werking en bevoegdheden van de nationale WPcoördinator enerzijds en van de Nationale SCWP anderzijds.
W. VAN HECKE zal uiteraard advies geven aan en samenwerken met de SCWP met betrekking tot de Belgische
Kampioenschappen Waterpolo en met betrekking tot algemene communicaties hieraan gerelateerd maar hij heeft volledige
autonomie met betrekking tot de nationale waterpoloploegen, waarover hij enkel rechtstreeks sportieve, administratieve en
financiële verantwoording dient af te leggen aan de KBZB Raad van Bestuur.
1.3. Verkennende studie en voorstellen van de WP-coördinator ivm. mogelijke nationale activiteiten en programma
NAT. WP BEL
Wim VAN HECKE geeft enkele commentaren over zijn voorbereidende nota, naar aanleiding van zijn verkennende
gesprekken met de waterpoloverantwoordelijken van de beide regionale federaties, die momenteel diverse activiteiten
organiseren voor de opleiding en de voorbereiding van jeugdwaterpolospelers.
De SPCEL WP bespreekt de opties van leeftijdscategorieën waarvoor een nationale werking wordt opgestart. Er wordt een
dubbele nationale jeugdwerking beoogd vanaf november 2015 (met actuele leeftijd U16 en U18), die vanaf januari 2016
dan de leeftijdsgroepen U17 en U19 zullen vormen.
Het jaarlijks voorziene budget is gelijkaardig met de voorgaande jaren maar de RVB heeft wel bepaald dat in 2016
ongeveer 1/3e voorzien wordt voor de categorie U17 en 2/3e voor de categorie U19.
W. VAN HECKE stelt voor om reeds in mei 2016 deel te nemen aan het eerstvolgende LEN EK-kwalificatietornooi voor
U19 Juniores. W. GEORGES benadrukt dat de nationale federaties hiervoor moeten inschrijven uiterlijk op 01 december
2015 en dat pas in januari 2016 de organiserende landen bekend zullen zijn zodat het momenteel onmogelijk in te
schatten is welke verplaatsing er zal gemaakt moeten worden.
OPGEMAAKT
04/12/2015

VERSTUURD
04/12/2015

OPMERKINGEN
21/12/2015

GOEDKEURING
21/12/2015

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE: www.belswim.be

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL WATERPOLO
Verder wordt in overleg verduidelijkt dat de aangeduide coaches en de volledige omkadering van de nationale werking
integraal ten laste zijn van de KBZB. W. VAN HECKE mag autonoom de coaches binnen de regionale federaties aanduiden
in het kader van de nationale activiteiten, de zwembaden kiezen en selecteren ifv. de trainingen en stages, de
selectiefilosofie en het speelsysteem bepalen, enz.
Hij kan zal onafhankelijk werken, behoudens aangaande het jaarlijkse budget, de financiële / commerciële
aangelegenheden en de niet-functie gerelateerde aangelegenheden waarvoor toestemming nodig is van de RVB en/of W.
GEORGES.
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over zijn memo met diverse informatie over internationale
waterpoloaangelegenheden binnen de LEN, inclusief een overzicht van de financiële uitgaven voor nationale
waterpoloploegen in de periode 2000-2013.
2. Belgische Beker & Belgische Kampioenschappen WP
2.1. Verloop van het huidig WP-seizoen 2015-2016
Vanuit de SCWP zal er momenteel geen specifieke opmerkingen te melden.
2.2. Project Waterpolo Online
Op maandag 19 oktober is er op het KBZB-secretariaat een meeting tussen W. GEORGES, P. LEDENT en F. VAN BAAR
(Pioen Partners) om de werking van het digitaal platform en de opstart van de testfase (tijdens het waterpoloseizoen 20152016) in detail te regelen. Daarna zullen er uiteraard infosessies gehouden worden voor alle betrokken partijen (leden
SCWP, clubs, scheidsrechters, etc.).
Het is niettemin aangewezen dat er binnen de nationale SCWP nog een bijkomende afgevaardigde per regionale federatie
wordt aangeduid die mee instaat voor alle follow-up en feedback aangaande de opstartfase, de lancering en de werking,
als back-up voor P. LEDENT / W. GEORGES.
3. Briefwisseling
Nihil
4. Allerlei
4.1. De SCWP maakt melding van een aantal vragen over de heroprichting van een damesploeg waterpolo. De RVB heeft
geen bezwaar tegen initiatieven om het dameswaterpolo naar een hoger niveau te brengen door meer (inter)nationale
sportieve ontmoetingen te voorzien, maar de RVB beklemtoont dat er vanuit de KBZB hiervoor geen enkel nationaal budget
voorzien wordt.

De verslaggever,
Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
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