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VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering 6 juni wordt zonder opmerkingen goedgekeurd

Het waterpololandschap in België staat op punt te herstructureren in het belang van alle betrokken partijen
nl. de federaties, de clubs, de spelers, de officials en de waterpolosport in het algemeen. Dit betekent dat
in onderling overleg tussen de sportbesturen van FFBN en VZF een consensus is gevonden over de
basisprincipes van een nieuwe vzw Waterpolo België die een volledige zelfstandigheid geniet van de
KBZB.
Hieronder een overzicht van de principes die de basis zouden moeten vormen van de statuten voor de
vennootschapsstructuur en het intern reglement om de uitvoerende activiteiten te bepalen. Dit voorstel
levert voor alle betrokken clubs en spelers een beter werkingskader op waardoor de waterpolosport in
België alle kansen krijgt om zich verder te ontwikkelen. Voor zowel jongens als meisjes. Voor zowel
recreanten als ambitieuze waterpolofanaten.
Situatie 2016 – sporttak onder KBZB-bestuur
Wp is één van de 4 zwemsporttakken onder
KBZB
Clubs betalen jaarlijks inschrijvingsgeld voor
deelname aan de competitie a rato de
afdeling dat Senioren Heren in de competitie
deelnemen
Afvaardiging van de leden van de
verschillende commissies zijn paritair
samengesteld
Inkomsten van sponsoring komt ter
beschikking van Nationale werking
Reglement en statuten zijn opgesteld door
KBZB
Competitie wordt centraal georganiseerd met
nationale competities voor alle reeksen
Financieel beheer (incl. begroting) is in
handen van KBZB
Alle gelicentieerde spelers zijn lid van FFBN of
VZF.

Situatie 2017 – Autonome structuur
WP is een afzonderlijke vzw die naast KBZB
staat met 2 leden VZF en FFBN
Clubs betalen jaarlijks geen hoger
inschrijvingsgeld in vgl met 2016. En wij
ambiëren dat deze bijdrage moet kunnen dalen.
Idem

Idem
Reglementen en statuten zijn opgesteld door
vzw vertegenwoordigd door de sportbesturen
van FFBN en VZF
Idem
Financieel beheer (incl. begroting) is in handen
van VZW
Idem
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FFBN en VZF stellen hun eigen Sportbestuur
samen en vaardigen bestuursleden af naar de
commissies en de raden van de KBZB

FFBN en VZF stellen hun eigen Sportbestuur
samen en vaardigen bestuursleden af naar de
commissies en de raden van de VZW

Deze nota vormt voor het VSB Waterpolo van de VZF de basisprincipes als startpunt voor de
besprekingen met de collega’s van FFBN Sportbestuur. Om daar dan ook een akkoord en consensus te
bekomen. Het is echter ook afwachten wat op hoger niveau – RvB KBZB wordt besproken.
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