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1.Brief van de Voorzitter 

Vlaamse Boksliga wordt gesubsidieerde unisportfederatie in 2017 
Door de voorzitter Clough Stanley 

Februari 6, 2017 

 

Geacht leden, sportclubs en boksliefhebbers,  

 

De Vlaamse Boks Liga wil in 2017 ambitieuze stappen zetten richting professionalisering. In 

het kader van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de 

georganiseerde sportsector had de Vlaamse Boks Liga vzw daarom een aanvraag tot 

subsidiëring ingediend bij Sport Vlaanderen voor de uitvoering van de basisopdrachten. Een 

team van gemotiveerde en geëngageerde boks –en sportliefhebbers kwam samen om een 

professioneel en duurzaam beleid uit te stippelen en om deze te presenteren aan Sport 

Vlaanderen in het kader van het bovenvermelde decreet. Sport Vlaanderen had vervolgens de 

subsidieaanvraag van de Vlaamse Boks Liga afgetoetst aan de opgelegde 

subsidievoorwaarden vermeld in het decreet van 2016.  De beslissing van Vlaams minister 

van Sport Philipe Muyters met betrekking tot de subsidieaanvraag was positief. Hierbij 

kunnen wij dus met genoegen meedelen dat de Vlaamse Boksliga in 2017 als een 

unisportfederatie gesubsidieerd zal worden voor de uitvoering van de basisopdrachten. 

 

In het licht van het goedgekeurd dossier kunnen wij jullie ook meedelen dat een nieuw lid ons 

team zal vervoegen. Ibrahim Emsallak, master sportmanagement, zal zich voltijds inzetten 

voor de Vlaamse Boks Liga en functioneren als algemene coördinator. Door het inschakelen 

van een voltijdse algemeen coördinator kan de Vlaamse Boks Liga zich optimaal inzetten 

voor zijn clubs en leden, werkende naar een groeiende Vlaamse bokslandschap en grote 

stappen vooruit zetten richting professionalisering. 

 

Bij deze nodigen wij iedereen nogmaals uit om de ledenvergadering van 9 april bij te wonen 

waar onze nieuwe algemeen coördinator wordt voorgesteld. Ibrahim zal op de vergadering het 

beleidsplan ook toelichten en verduidelijken indien er vragen zijn.  Zodoende willen wij 

iedereen op de hoogte brengen van de acties en initiatieven die de Vlaamse Boks Liga wil 

gaan ondernemen voor de komende jaren ten gunste van de aangesloten clubs, leden en de 

bokssport in Vlaanderen. 
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Middels deze brief hopen wij jullie genoeg op de hoogte gebracht te hebben. De Vlaamse 

Boksliga heeft hard met zijn gemotiveerde vrijwilligers, leden en clubs samengewerkt om 

deze grote stap te kunnen realiseren. Als voorzitter van de Vlaamse Boksliga wil ik nogmaals 

iedereen bedanken voor zijn inzet en engagement.  

 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
 

 
Voorzitter Vlaamse Boks Liga S. Clough 
Sint Jansstraat 105 
3118 Werchter 
0473 57 23 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 



2.Organogram Vlaamse Boks Liga 
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3. Raad van Bestuur Vlaamse Boks Liga 
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3.1.Informatie Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etienne Brusselmans 

Secretaris/Schatbewaarder 

‘1946 

 

Huidig mandaat 2014-2018 

Brahim Ait Aadi 

Bestuurslid 

‘1972 

 

Huidig mandaat 2014-2018 

Willy De Groof 

Bestuurslid 

‘1956 

 

Huidig mandaat 2014-2018 

Jean-Pierre Van Imschoot 

Bestuurslid 

‘1958 

 

Huidig mandaat 2014-2018 

Stanley Cough 

Voorzitter 

‘1945 

 

Huidig mandaat 2014-2018 

Emmanuel Demanet 

Ondervoorzitter 

‘1965 

 

Huidig mandaat 2014-2018 
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4. Missie en visie Vlaamse Boks Liga 

 
 

De Vlaamse Boks Liga is de koepelfederatie voor het Engels Boksen  van de Belgische clubs in het 

Nederlandstalige gebied van België en/of in het Brussel Hoofdstedelijk gebied. Wij willen een 

toonaangevende federatie zijn voor alle beoefenaars en clubs van deze diverse en rijke sport.  De 

Vlaamse Boks Liga wilt de huidige bokslandschap gaan verenigen, beleidsmatig structureren,  

innoveren en middels een professionele aanpak de bokssport naar hogere niveaus brengen, zodat 

het een prominent positie kan verwerven in maatschappij. Dit allemaal wilt de Vlaamse Boks Liga 

realiseren middels: 

 

➢ Het zo breed mogelijk aanbieden en het promoten van het Engels boksen. 

➢ De boksclubs en sportbeoefenaars een centrale positie geven in ons beleid en veelzijdig 

ondersteunen. 

➢ De samenhorigheid en de samenwerking tussen de clubs en leden van de federatie te 

behouden en te bevorderen.  

➢ Een kwaliteitsvolle interne werking van de Vlaamse Boks Liga bewerkstellen en verstevigen. 

➢ De jeugdsport ondersteunen volgens de principes van de Panathlonverklaring over ethiek in 

de jeugdsport. 

➢ De reglementering van het boksen in de clubs uniform maken. 

➢ Talentvolle jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen tot topsporters.  

 

De Vlaamse Boks Liga wilt voornamelijk de Openheid en eerlijkheid centraal plaatsen in het beleid: 

 

“Een open en eerlijke communicatie moet leiden tot een grote bereidheid tot ‘samenwerken”. 

 De leden zijn ten allen tijde ambassadeur van de bokssport, ze koesteren dezelfde waarden en 

interesses. Deze passie voor het boksen is de drijfveer en bindmiddel.” 
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5.Doelstellingen 2017-2020 
 

Strategische 
Doelstelling 

Operationele 
Doelstelling 

Omschrijving 

Strategische 
Doelstelling 1 

  De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 20% meer recreanten aangesloten (ten opzichte van de meting in 2016). 

  OD001 
Vanaf 2017 biedt de Vlaamse Boks Liga haar jeugdboksers (vanaf 7 jaar) een jaarlijks stijgend aantal 
ontmoetingsmogelijkheden binnen een aan jeugd aangepaste omkadering. 

  OD002 De Vlaamse Boks Liga organiseert jaarlijks minstens 10 open ligatrainingen. 

  OD003 De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 van 80% van de boksverenigingen alle recreanten aangesloten. 

SD02   
De Vlaamse Boks Liga heeft een stijging van 10% van het aantal wedstrijdboksers (boksers met licentie als 
wedstrijdbokser vanaf 13 jaar) tegen 2020 (ten opzichte van het geregistreerde aantal wedstrijdboksers in 2016).  

  OD001 Vanaf 2020 worden op regelmatige basis minstens 10 interclubs georganiseerd. 

  OD002 De Vlaamse Boks Liga bestendigt de komende vier jaar de organisatie van 35 amateur- en elitemeetings. 

SD03   
Tegen 2020 heeft 100% van de clubs minstens één gediplomeerde sporttechnisch begeleider (initiator, trainer) en 
heeft 10% van de clubs een hoger opgeleide trainer dan initiator. 

  OD001 
Vanaf 2018 organiseert de Vlaamse Boks Liga naast de opleiding Initiator Boksen ook de opleiding Trainer B Boksen 
in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool. 

  OD002 Vanaf 2018 organiseert de Vlaamse Boks liga een jaarlijkse bijscholing. 
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  OD003 
Tegen 2020 heeft de Vlaamse Boks Liga minstens 6 nieuwe trainers met een hoger diploma (Trainer B Boksen, 
Trainer B Risicovechtsporten, 2-ster AIBA Coach, Master LO, Bachelor LO). 

  OD004 
De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2018 een diplomaplicht voor trainers gekoppeld aan een regularisatieperiode 
voor de clubs. 

SD04   
Tegen 2020 is de opleiding voor liefhebbersscheidsrechter van de Vlaamse Boks Liga volwaardig en aantrekkelijk 
waardoor ten minste 5 kandidaten zich hebben aangemeld. 

  OD001 
De Vlaamse Boks Liga zet vanaf 2017 minstens twee acties op om de functie van scheidsrechter aantrekkelijk te 
maken. 

  OD002 De Vlaamse Boks Liga heeft een organisatie voor de opleidingen scheidsrechter liefhebberskampen gepland. 

  OD003 
De Vlaamse Boks Liga  heeft een opleidingsvisie en een opleidingsplan voor liefhebbersscheidsrechters tegen eind 
2018. 

SD05   
De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een professionele bestuurlijke en administratieve werking en daardoor 
een meer optimale samenwerking met de leden van de federatie, uitgedrukt in een tevredenheid van 60%. 

  OD001 
Tegen 2020 gebruikt de Vlaamse Boks Liga een digitaal ledenbestand waarbij 50% van de clubs gebruik maakt van 
de login voor clubs voor het aanmelden van hun leden. 

  OD002 
Tegen 2020 heeft de Vlaamse Boks Liga een afzonderlijk secretariaat dat aangestuurd wordt door een professionele 
kracht. 

  OD003 Tegen 2020 realiseert de Vlaamse Boks Liga een meer intense samenwerkingsband met de clubs. 

  OD004 
De Vlaamse Boks Liga voldoet tegen eind 2020 aan alle criteria voor goed bestuur opgenomen in het decreet op de 
georganiseerde sport. 

SD06   
Tegen 2020 voldoet de Vlaamse Boks Liga aan de kwaliteitsstandaarden voor risicovechtsportorganisaties en zijn 
alle aangesloten clubs op de hoogte van het antidopingbeleid. 

  OD001 
De Vlaamse Boks Liga voert een dopingpreventiebeleid met jaarlijks minstens één gerichte actie ten aanzien van al 
de aangesloten clubs. 
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  OD002 
De Vlaamse Boks Liga heeft een professionele en opgeleide omkadering tegen 2020 op alle niveaus en heeft deze 
omkadering ook aan de buitenwereld in beeld gebracht. 

SD07   
Tegen 2020 voert de Vlaamse Boks Liga een beter en uitgebreid communicatiebeleid  ten opzichte van de werking 
in 2016 met een graduele toename van het bereik via website en sociale media.  

  OD001 
De Vlaamse Boks Liga heeft in 2020 een moderne en gebruiksvriendelijke website waarop al de activiteiten en 
belangrijke informatie voor leden en clubs ter beschikking worden gesteld.  

  OD002 Vanaf 2018 voert de Vlaams Boks Liga communicatie via sociale media. 

  OD003 De Vlaamse Boks Liga heeft vanaf 2017 een communicatiebeleid ten aanzien van pers, media en sponsors. 

  OD004 
De Vlaamse Boks Liga kent een toename van 30% cubs die zich engageren in het gevoerde beleid, nadat de website 
is vernieuwd. 

SD08   De Vlaamse Boks Liga participeert aan of organiseert vanaf 2020 jaarlijks ten minste drie promotie-initiatieven. 

  OD001 
De Vlaamse Boks Liga heeft eind 2017 een promotieplan klaar i.f.v. promotie-initiatieven die lokaal en op Vlaams 
niveau kunnen georganiseerd worden.  

  OD002 
De Vlaamse Boks Liga heeft vanaf 2018 een zichtbare link met de promotie-initiatieven die lokaal en op Vlaams 
niveau georganiseerd worden.  

SD09   
De Vlaamse Boks Liga is eind 2020 erkend voor haar maatschappelijke rol voor specifieke doelgroepen door 
deelname aan minstens één (boven)lokaal project of initiatief per jaar dat hierop wil inzetten. 

  OD001 
De Vlaamse Boks Liga heeft zicht op de aantrekkingskracht en de meerwaarde van de bokssport voor verschillende 
doelgroepen. 
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Tabel actieplan VBL beleidsperiode 2017-2020 

 

 

 

 

 
  

  OD002 
De Vlaamse Boks Liga bereikt per provincie vanaf 2019 tweejaarlijks één nieuw (boven)lokaal initiatief met ten 
minste tien deelnemers. 

SD10   
“De Vlaamse Boks Liga kan in 2020 minstens één sporter kan afvaardigen met reële medaillekansen naar de 
Olympische Spelen in Tokyo. 

  OD001 Vlaamse Boks Liga  optimaliseert tegen 2020 haar ontwikkelingsprogramma van talentdetectie tot topsport  

  OD002 
Gedurende vier jaar wil de Vlaamse Boks Liga haar beste topsporters zo goed mogelijk omkaderd hebben, zowel wat 
betreft omkadering als wat betreft persoonlijke ondersteuning  



 
 
 
 
 

   

 

6.Berekening subsidie bedrag 
 

Berekening individuele variabelen en toegekend bedrag 

 

Aantal leden Derdemachts-wortel aantal leden 

2 161 12,93 

  

VTE 
Gewogen aantal gekwalificeerde 
clubtrainers (binnen de norm 20 
per 1.000 subsidieerbare leden) 

1,00 41,40 

 

Gewogen aantal leden met nieuwe 
VTS-kwalificatie (binnen de norm 1 

per 1.000 subsidieerbare leden) 

Score harde indicatoren goed 
bestuur 

2,16 50% 

 

Basissubsidie (variabel bedrag) Totaal basissubsidie 

€ 0,00 € 60 000,00 

 

Subsidie draagvlak leden 
Subsidie draagvlak (VTE 

personeels-leden) 

€ 29 556,25 € 5 928,87 

 

Subsidie kwaliteit aanbod (nieuwe 
kwalificatie in werkingsjaar binnen de 

norm) 

Subsidie kwaliteit aanbod 
(nieuwe kwalificatie in 

werkingsjaar boven de norm) 

€ 702,33 € 0,00 
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Subsidie kwaliteit aanbod 
(inspannings-verbintenis: vast bedrag) 

Subsidie kwaliteit aanbod 
(inspannings-verbintenis: bedrag 
o.b.v. derdemachts-wortel aantal 

leden) 

€ 10 000,00 € 15 167,31 

 

Subsidie 
goed bestuur 

(o.b.v. derdemachts-wortel aantal 
leden en score harde indicatoren) 

Subsidie 
goed bestuur 

(restbedrag o.b.v. 
derdemachtswortel aantal leden 

en score harde indicatoren) 

€ 12 666,96 € 0,00 

 

Subsidie goed bestuur 
(inspannings-

verbintenis zachte 
indicatoren o.b.v. 

derdemachtswortel 
aantal leden) 

Totaal 
korfsubsidie 

Subsidie 
Basissubsidie 

+ 
Korf 

€ 8 444,64 € 88 676,36 € 148 676,36 

 

Overzicht variabelen gebruikt voor de raming van het subsidiebedrag: 

• Basissubsidie: €60.000: Heeft de VBL recht op als gesubsidieerde federatie 

 

• Korfsubsidie: Wordt berekent op basis van  de indicatoren vermeld in het decreet van 

toepassing op de VBL. 

 

➢ Aantal subsidieerbare leden 

 

➢ Aantal VTE’s 

 

➢ Aantal clubtrainers 

 

➢ Aantal leden met een nieuwe kwalificatie 

 

➢ Indicatoren goed bestuur 

 

➢ Zachte indicatoren  

Op basis van een score op de bovenvermelde variabelen wordt er een bedrag toegereikt aan de 

federatie voor het uitrollen van een kwalitatieve en duurzame basiswerking voor het Engels boksen 

in Vlaanderen.  
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6.Topsport project 
 

De Vlaamse Boks Liga is enorm gemotiveerd, de groeimogelijkheden voor het boksen in België zijn 

groot en er is enorm veel talent. De VBL heeft  Olympische ambities en wil het Olympisch boksen in 

Vlaanderen op de internationale kaart brengen. In 2020 wil de VBL dat het Belgische boksen opnieuw 

vertegenwoordigd is op de Olympische Spelen! De VBL wil voornamelijk samen met al zijn leden 

werken aan een kwaliteitsvol boksklimaat dat topboksers genereert die presteren op het 

internationaal podium en de bokssport in zijn geheel promoot. De VBL ontvangt, omwille van haar 

ambities en kwaliteiten, ondersteuning van Sport Vlaanderen voor het voeren van een sport- én 

topsportbeleid. De VBL ontvangt middel voor het topsportproject Tokyo 2020. Een subsidie van 

€79.024 werd daarvoor toegekend volgens eveneens vooropgestelde criteria. De VBL bekijk 

momenteel nog de concrete invulling en opvolging van het project in samenspraak met Sport 

Vlaanderen.  

 

 

 

 


