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Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 04 oktober 2011 te Brussel.
REF: SPCELWP/11.03/WG

GOEDGEKEURD
Aanwezig:


KBZB: M. LOUWAGIE - W. GEORGES;



VZF: M. DEMEESTER – D. CALUS;



FFBN: P. EVRARD - A. VANDER BEKEN – C. DESCHEPPER



SC Waterpolo: G. CLAES – S. DAMMAN - P. GEERAERTS – F. MERCIER;



TD: P. VAN PETEGHEM (cat. 96-97 + 98)

Verontschuldigd: R. VAN HECKE
1. Voorlopig gerealiseerd budget 30.09.2011
De SPCEL WP heeft kennis genomen van het voorlopige gerealiseerde budget dd. 30/09/2011.
Er werd nog geen afrekening ontvangen van de deelname NAT WP JEU periode JAN-MEI 2011 (Belfrogs).
Nog te betalen in de periode oktober - december 2011:
-

Onkostenvergoedingen technische staf

-

Deelname BK WP NAT JEU 96-97-98

-

Trainingen van WP NAT JEU 96-97-98

Het huidige budgetsaldo is toereikend om de resterende activiteiten in 2011 te bekostigen.
2. Nationale Ploegen JEU WP
2.1. CAT 96-97 + 98
- Selectie & omkadering
Groep van 25 spelers (2 keepers + 23 spelers) na twee selectietrainingen.
P. VAN PETEGHEM geeft toelichtingen over het verloop en de procedure van deze selectietrainingen.
- Voorstel programma & activiteiten 2011-2012
Belangrijkste activiteit: deelname aan het BK WP DIV JUN (14 competitiewedstrijden)
Deze worden voorlopig aangevuld met 9 trainingen en een drietal stages.
S. DAMMAN zal fungeren als nieuwe afgevaardigde voor de competitiewedstrijden BK WP DIV JUN.
Eventueel zal hij ook aanwezig zijn bij trainingen en stages, indien vereist.
Internationale planning:
2012: geen internationale ontmoetingen voorzien, maar eventueel kan de SCWP onderzoeken om een internationaal
oefentornooi in België te organiseren met andere landen teneinde deze jeugdcategorie de nodige internationale ervaring te
laten opdoen in functie van het programma 2013.
2013: de kwalificatie en/of de deelname aan EK-kwalificatietornooi (maart - april 2013) is het hoofddoel voor deze categorie.
3. Nationale Ploeg SEN WP + 91-92-93?
-

Oefenwedstrijd tegen Douai (FRA) op 10.09.2011 te La Louvière:

-

Verder geen programma voorzien, tenzij deze selectiegroep eveneens deel zou kunnen uitmaken van een eventueel

-

Verantwoordelijke coach: N. FULGEANU

internationaal oefentornooi voor de categorie 96-97-98 (zie Pt. 2.1.).
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4. Belgische Beker & Belgische Kampioenschappen WP
4.1. Lastenboek organisatie finales Beker van België
W. GEORGES verzoekt de SCWP om dringend een aangepast en actueel lastenboek op te stellen voor de gewijzigde
organisatie van de 3 bekerfinales aangezien de aanbestedingsoproep reeds werd verstuurd naar alle clubs.
F. MERCIER meldt dat ook de terugbetaling van de onkostenvergoeding voor de grens- en doelrechters ook ten laste dient
te zijn van de organiserende club.
4.2. Officiële WP-handleiding
- Een voorlopige versie werd reeds verspreid. Deze versie is momenteel in herziening door W. GEORGES.
- De SCWP meldt dat door een betere en striktere controle meerdere inbreuken op licenties worden vastgesteld. Verder zal
de SCWP eveneens grondig ID-kaarten laten controleren voor aanvang van elke wedstrijd, geen ID-kaart aanwezig wordt
steeds bestraft met een reglementaire boete.
4.3. Aanpassing scheidsrechterskosten
Recent werden de scheidsrechtersonkosten aangepast, maar quid betaling 2 scheidsrechter bij de wedstrijden reserves?
e

De SCWP bevestigt dat dit gebeurde op voorstel van de Centrale Scheidsrechterscommissie, maar ook op vraag van de
WP-clubs. Mogelijk kunnen sommige clubs de financiële meerkost recupereren door middel van de afrekening op het
einde van het WP-seizoen (op basis van de totale bijdrage per club in de scheidsrechtersonkosten).
5. Briefwisseling
G. FOGOLIN: ontslag als effectief lid van de Tuchtcommissie
De SPCEL WP bespreekt de eventuele aanduiding van nieuwe leden voor deze belangrijke tuchtcommissie, namelijk 1
effectief lid FFBN en 1 vervangend lid FFBN. De SPCEL WP neemt kennis van een aantal potentiële kandidaten.
Er zal door de KBZB een algemene oproep verstuurd worden aan de FFBN-clubs: vacante positie voor 1 effectief lid en 1
vervanger. Kandidaturen dienen zich van hun club te melden waarna de RVB de kandidaturen zal evalueren op de
volgende vergadering van 20 oktober teneinde de samenstelling van de TCWP opnieuw te vervolledigen.
De SPCEL WP bespreekt eveneens de werking en de huidige samenstelling van de Centrale Scheidsrechterscommissie.
6. Allerlei
De SPCEL WP bespreekt de verschillende opleidingen WATERPOLO, georganiseerd door BLOSO / ADEPS.
Hieraan zou meer aandacht aan geschonken moeten worden om jeugdwaterpolo te promoten en om technische
omkadering beter te maken. Te onderzoeken en te bestuderen: budget voor opleidingen via regionale federaties en
regionale ministeries (BLOSO / ADEPS).

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL WATERPOLO:
NOG TE BEPALEN - BONDSBUREEL BRUSSEL
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