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Verslag Algemene en Statutaire vergadering op zondag 16 februari 2014 te Gent.
Dagorde. (de vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Stanley Clough).
WIJ HOUDEN ENKELE OGENBLIKKEN STILTE TER NAGEDACHTENIS VAN ALLEN DIE
ONS DOOR OVERLIJDEN HEBBEN VERLATEN
1.Nazicht van de volmachten (naam-afroeping van de aanwezige door de secretaris).
Bij naamafroeping alfabetische volgorde:
Ait aadi-Bellekens-Brusselmans-Cannaerts-Callens-Clough-Coenderaerts-Colman-Coppesmette-Damien-De
Clercq-De Groof-Dejaeghere-De Jonghe-De Vulder-De Wilde-Decroos-Deigers-Demanet-Denorme-DevogelaereDhondt-Firens-Franck-Gurix-Karsikaya-Plum-Six-Snoeckx-Somers-Tampere-Techel-Triki-Van Arwegen-Van den
Heede-Van Der Jeught-Van Driessche-Van Imschoot-Van Roy-Verdonck-Vervaecke-Waghemans.
Er zijn 29 leden met stemrecht.
2. Goedkeuring van het versleg van de vorige Algemene en Statutaire Vergadering van 14/04/2013.
Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het verslag wordt goedgekeurd.
3. Onlasting van de bestuurders.
De bestuurders hebben hun werk vorig jaar goed gedaan en worden algemeen ontlast.
4.Vierjaarlijkse verkiezing van Raad van Bestuur. Gebeurt door geheime stemming. Men moet 15 stemmen
halen om verkozen te worden.
Uitslag.
Ait aadi Brahim 24 stemmen en is herverkozen
Brusselmans Etienne 29 Stemmen en is herverkozen
Clough Stanley 26 stemmen en is herverkozen
De Groof Willy 21 stemmen en is herverkozen
Deigers Philippe 10 stemmen en is niet verkozen
Demanet Emmauel 25 stemmen en is verkozen
Van Imschoot Jean Pierre 22 stemmen en is herverkozen
Nazichters van de geheime stemming: Bellekens Christiane en De Jonghe Dominique. De Raad van Bestuur
bedankt de nazichters.
Het dagelijks bestuur bestaat uit: Voorzitter Stanley Clough, Ondervoorzitter Emmanuel Demanet en
Secretaris/Schatbewaarder Etienne Brusselmans.
5.Verslag van de Algemeen secretaris/Schatbewaarder.
De leden krijgen dit verslag bij de inschrijving. Er zijn geen opmerkingen.
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6.Verslag van de rekeningnazichters.
Rudy Dejaeghere leest het verslag van de nazichters, hij besluit dat de Raad van Bestuur zoals de voorgaande jaren
in alle openheid verder, samen met alle betrokkenen zich blijven inzetten om deze moeilijke sport in goede banen
te blijven leiden. Er zijn geen opmerkingen en dit verslag wordt goedgekeurd.
7.Goedkeuring van de begroting 2014.
De begroting voor 2014 wordt algemeen goedgekeurd.
8.Aanduiding van 2 rekeningnazichters tot de Algemene Vergadering van 2015.
Beide nazichters Dejaeghere Rudy en Deigers Philippe zullen deze taak verder op zich nemen tot de Algemene
Vergadering van 2015.
9.Verslag van de Vlaamse Liefhebbersboksafdeling.
Willy De Groof leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen opmerkingen.
10.Verslag van de Vlaamse Elite Boksafdeling.
Emmanuel Demanet leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen opmekingen.
11.Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters afdeling.
Jean Pierre Van Imschoot leest dit verslag dat de leden hebben ontvangen. Er zijn geen opmerkingen.
12.Interpellaties.
Er zijn geen interpellaties binnen gekomen.
Einde van de dagorde, er volgt hierop de ledenvergadering, zie hiervoor verslag 2014 feb 16.
De Raad van Bestuur dankt alle aanwezigen maar betreurt dat er zoals gewoonlijk weer heel wat aangesloten clubs
niet aanwezig zijn, en het zijn wel deze clubs die per telefoon en/of e-mail de meest gewone vragen stellen.

Etienne Brusselmans
Algemeen secretaris

Stanley Clough
Voorzitter
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Verslag Algemene en Statutaire vergadering op zondag 22 maart 2015 te Gent.
Dagorde. (de vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Stanley Clough).
WIJ HOUDEN ENKELE OGENBLIKKEN STILTE TER NAGEDACHTENIS VAN ALLEN DIE
ONS DOOR OVERLIJDEN HEBBEN VERLATEN
1.Nazicht van de volmachten (naam-afroeping van de aanwezige stemgerechtigden).
Er zijn voldoende aanwezige leden met stemrecht. De Algemene Vergadering kan doorgaan.
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene en Statutaire Vergadering van 16/02/2014.
Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het verslag wordt goedgekeurd.
3. Onlasting van de bestuurders.
De bestuurders hebben hun werk vorig jaar goed gedaan en worden algemeen ontlast.
4.Verslag van de Algemeen secretaris/Schatbewaarder.
De leden krijgen dit verslag bij de inschrijving. De voorzitter leest het verslag voor.
Er zijn geen opmerkingen.
5.Verslag van de rekeningnazichters.
Rudy Dejaeghere leest het verslag van de nazichters, hij besluit dat de Raad van Bestuur zoals de
voorgaande jaren in alle openheid verder, samen met alle betrokkenen zich blijven inzetten om deze
moeilijke sport in goede banen te blijven leiden. Hij wijst ook op de vele inspanningen en het zeer
accurate werk van de secretaris-penningmeester Etienne Brusselmans.
Er zijn geen opmerkingen en dit verslag wordt goedgekeurd.
6.Goedkeuring van de begroting 2015.
De begroting voor 2015 wordt algemeen goedgekeurd.
7.Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2014.
De rekeningen van 2014 worden algemeen goedgekeurd.
8.Aanduiding van 2 rekeningnazichters tot de Algemene Vergadering van 2016.
Na negen ononderbroken boekjaren stoppen de beide nazichters Dejaeghere Rudy en Deigers Philippe
met het nazicht van de boekhouding. Twee nieuwe nazichters zullen aangeduid worden tot de Algemene
Vergadering van 2016.
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9.Verslag van de Vlaamse Liefhebbersboksafdeling.
Willy De Groof leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen
opmerkingen.
10.Verslag van de Vlaamse Elite Boksafdeling.
Emmanuel Demanet leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen
opmekingen.
11.Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters afdeling.
Jean Pierre Van Imschoot leest dit verslag. Er zijn geen opmerkingen.
12.Goedkeuring reglement van Inwendige Orde.
De voorzitter geeft uitleg over de aanpassingen in het Reglement van Inwendige Orde
Er zijn geen opmerkingen. Het reglement wordt algemeen goedgekeurd.
13.Interpellaties.
Er zijn geen interpellaties binnen gekomen.
Einde van de dagorde, er volgt hierop de ledenvergadering.
De Raad van Bestuur dankt alle aanwezigen maar betreurt dat er zoals gewoonlijk weer heel wat
aangesloten clubs niet aanwezig zijn, en het zijn wel deze clubs die per telefoon en/of e-mail de meest
gewone vragen stellen.

Etienne Brusselmans
Algemeen secretaris

Stanley Clough
Voorzitter
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Verslag Algemene en Statutaire vergadering op zondag 10 april 2016 te Gent.
Dagorde. (de vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Stanley Clough).
WIJ HOUDEN ENKELE OGENBLIKKEN STILTE TER NAGEDACHTENIS VAN
ALLEN DIE ONS DOOR OVERLIJDEN HEBBEN VERLATEN ALSOOK VOOR DE
SLACHTOFFERS VAN DE GEBEURTENISSN IN BRUSSEL EN PARIJS.
1.Nazicht van de volmachten (naam-afroeping van de aanwezige stemgerechtigden).
Er zijn 32 leden aanwezig waaronder 16 clubs. Wij betreuren dat er niet meer clubs interesse
hebben in de algemene en daaropvolgende ledenvergaderingen van Vlaamse Boks Liga vzw.
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene en Statutaire Vergadering van
22/03/2015.
Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het verslag wordt goedgekeurd.
3. Onlasting van de bestuurders.
De bestuurders hebben hun werk vorig jaar goed gedaan en worden algemeen ontlast.
4.Verslag van de Algemeen secretaris/Schatbewaarder.
De leden krijgen dit verslag bij de inschrijving. Er zijn geen opmerkingen.
5.Verslag van de rekeningnazichters.
Er zijn geen opmerkingen en dit verslag wordt goedgekeurd.
6.Goedkeuring van de begroting 2016.
De begroting voor 2016 wordt algemeen goedgekeurd.
7.Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2015.
De rekeningen van 2015 worden algemeen goedgekeurd.
8.Aanduiding van 2 rekeningnazichters tot de Algemene Vergadering van 2017.
De nazichters van de rekeningen tot de Algemene Vergadering van 2017 zijn Zebchine Yamina en
Flachet Tom. De secretaris zal hen samen roepen in de loop van januari 2017 in Antwerpen om de
rekeningen na te zien.
9.Verslag van de Vlaamse Liefhebbersboksafdeling.
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Willy De Groof leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen
opmerkingen.
10.Verslag van de Vlaamse Elite Boksafdeling.
Emmanuel Demanet leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn
geen opmekingen.
11.Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters afdeling.
Brahim Ait aadi leest dit verslag. Er zijn geen opmerkingen.

12. Interpellaties.
Er zijn geen interpellaties binnen gekomen.
Einde van de dagorde, er volgt hierop de bijzondere ledenvergadering waarvan het verslag
hieronder aangevuld staat.

LEDENVERGADERING
Er werd onder de aanwezige stemgerechtigde clubs een stemming gehouden rond de aanvraag om
een gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie te worden. Dit werd unaniem goedgekeurd.

Dit is een zeer belangrijke stap voor d e VBL met serieuze impact op de werking en de financiën.
Vandaar dat dit door de leden moest gedragen worden.
Korte info gegeven door Els Dom van de Vlaamse Sportfederatie met dia presentatie.
De Vlaamse Boks Liga vzw is een erkende Vlaamse sportfederatie bij Sport Vlaanderen (voorheen
BLOSO).
De vereisten hiervoor zijn o.a.:
1.

Sportfederatie met meer dan 500 leden.

2.

Sportclubs in ten minste 4 Vlaamse provincies

3.

Verzekeringspolissen volgens minimale voorwaarden

4.

Een vierjaarlijks beleidsplan
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Om als erkende Vlaamse sportfederatie gesubsidieerd te kunnen worden onder het nieuwe decreet
vanaf 2017 zijn de vereisten o.a.:
1.

Een erkende Vlaamse sportfederatie zijn met meer dan 500 leden.

2.

Aanwerven van minimum 1 sporttechnisch personeelslid (master L.O.), moet ook het
hoogste VTS diploma hebben in de bokssport (momenteel is dat Initiator bokssport).
Hij/zij heeft vier jaar tijd om dit diploma (initiator bokssport) te behalen.

3.

De Federatie moet een analytische boekhouding hebben.

4.

De Federatie moet een elektronisch bestand bijhouden, waarin een set van minimale
gegevens over haar leden en sportclubs geregistreerd wordt

5.

5 basis opdrachten uitvoeren, waarover een samenwerkingsovereenkomst afgesloten wordt
met Sport Vlaanderen
→ striktere opvolging, d.w.z. zowel de clubs als de Federatie zullen hun gegevens rond
leden, activiteiten enz, beter moeten doorgeven aan Sport Vlaanderen.

Een gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie kan naast de uitvoering van de basisopdrachten ook een
aanvraag indienen voor een bijkomende projectsubsidie.
Binnen het nieuwe decreet kan eventueel ingezet worden op de volgende beleidsfocussen:
•

Jeugdsport: jeugdsportfonds met middelen van de Vlaamse overheid en de
federatie, die ingezet worden om de kwaliteit van de jeugdwerking in de sportclubs
te verhogen.

•

Sportkampen: (Internaat).

•

Innovatie: vernieuwing van de sport.

•

Laagdrempelig sportaanbod.

•

Topsport.
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De basissubsidie bestaat uit twee delen.
1.

De basis financiering (sokkel financiering) bedraagt 60.000 euro.
Hiermee kan het loon van een beginnende Master L.O. gefinancierd worden.
Indien de Federatie meer dan 10.000 leden heeft krijgt men extra subsidie.

2.

De korffinanciering bestaat uit drie luiken:
• Het draagvlak waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personeelsleden en
aantal leden.
• Kwaliteitsaanbod, waarbij het aantal gediplomeerde trainers, het aantal nieuw opgeleide
trainers en de inspanningen vanuit de sportfederatie op het vlak van opleiding, bijscholing
en permanente vorming van belang zijn.
• Goed bestuur van de Federatie.

Voor elk van deze luiken komen er centen vrij.
Wat deze bedragen zullen zijn is momenteel niet geweten.
Voor 01/09/16: maken beleidsplan, voorbereiden en indienen aanvraag voor gesubsidieerde
Federatie.
De aanvraag wordt aanvaard zoals hierboven vermeld en men tracht te starten vanaf 01/01/2017.

De Raad van Bestuur dankt alle aanwezigen maar betreurt dat er zoals gewoonlijk weer heel wat
aangesloten clubs niet aanwezig waren, en het zijn wel deze clubs die per telefoon en/of e-mail de
meest gewone vragen stellen.

Etienne Brusselmans
Algemeen secretaris

Stanley Clough
Voorzitter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERKEND LID VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOKSBOND vzw
onder het vergunningnummer 70 103
vzw.Zetel: Georges Eekhoudlaan, 11 – 1030 Schaarbeek

Vlaamse Boks Liga

vzw

Secretariaat : Etienne Brusselmans
Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek
T:015-33 66 30 bank :BE08 0013 8598 5813
Etienne.brusselmans@telenet.be - vlaamseboksliga@telenet.be
--------------------------------

www.vlaamseboksliga.be

www.boxebelgium.be

Verslag Algemene en Statutaire vergadering op zondag 30 april 2017 te Gent.
Dagorde. (de vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Stanley Clough).
WIJ HOUDEN ENKELE OGENBLIKKEN STILTE TER NAGEDACHTENIS VAN
ALLEN DIE ONS DOOR OVERLIJDEN HEBBEN VERLATEN
1.Nazicht van de volmachten (naam-afroeping van de aanwezige stemgerechtigden).
Er zijn 35 leden aanwezig waaronder 15 clubs. Wij betreuren dat er niet meer clubs interesse hebben in de
algemene en daaropvolgende ledenvergadering van Vlaamse Boks Liga vzw.
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene en Statutaire Vergadering van 10/04/2016.
Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het verslag wordt goedgekeurd.
3.Verslag van de Algemeen secretaris/Schatbewaarder.
De leden krijgen dit verslag bij de inschrijving. De Voorzitter leest dit verslag. Er zijn geen opmerkingen.
4.Verslag van de rekeningnazichters.
Er zijn geen opmerkingen en dit verslag wordt goedgekeurd.
5.Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2016.
De rekeningen van 2016 worden algemeen goedgekeurd.
6.Goedkeuring van de begroting 2017.
De begroting voor 2017 wordt algemeen goedgekeurd.
7. Onlasting van de bestuurders.
De bestuurders hebben hun werk vorig jaar goed gedaan en worden algemeen ontlast.
8.Aanduiding van 2 rekeningnazichters tot de Algemene Vergadering van 2018.
De nazichters van de rekeningen tot de Algemene Vergadering van 2018 zijn Zebchine Yamina en
Vandriessche Jef. De secretaris zal hen in de loop van januari 2018 contacteren.
9.Verslag van de Vlaamse Liefhebbersboksafdeling.
Willy De Groof leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen
opmerkingen.
10.Verslag van de Vlaamse Elite Boksafdeling.
Emmanuel Demanet leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen
opmekingen.
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11.Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters afdeling.
Brahim Ait aadi leest dit verslag. Er zijn geen opmerkingen.
12. Interpellaties.
Artikel 10 van sanctiecoden in het reglement van inwendige orde wordt aangepast en goedgekeurd; Het
betreft smaad en eerroof langs sociale media.
Einde van de dagorde, er volgt hierop de bijzondere ledenvergadering waarvan het verslag hieronder
aangevuld staat.

LEDENVERGADERING
Korte info gegeven door Ibrahim Emsallak (coördinator VBL) en Els Dom van het Risico Vechtsport
Platvorm (RVSP) met dia presentatie.
Vragensessie Ibrahim (AC) en leden
Na de algemene vergadering en de presentatie van Ibrahim Emsallak en Els Dom was er een moment voor de
leden om dringende vragen te richten naar de VBL. Ibrahim en Els hebben zich naar voor gebracht om deze
vragen te beantwoorden. De belangrijkste punten die uit deze vragensessie zijn gekomen zullen hier
besproken worden. De leden willen weten op basis van welke variabele de verkregen subsidiegelden
berekent worden. Een belangrijke variabele is het aantal aangesloten leden, meer specifiek subsidieerbare
leden. Het aansluiten van leden speelt dus een belangrijke rol bij de berekening van de subsidiegelden en het
verbeteren van de werking van de VBL. De algemene coördinator gelooft in een stapsgewijze aansluitingen
van de leden als gevolg van een verhoogde meerwaarde dat gecreëerd wordt voor de aanvragende van een
aansluiting bij de VBL. De verhoogde meerwaarde voor de aansluiting bij de VBL kan verkregen worden
door de organisatie van interclubs, recreanten -en jeugdtoernooien, waarbij de VBL de aanvragende clubs
financieel, administratief en middels het toereiken van human resources (scheidsrechters) ondersteunt. Enkel
aangesloten leden kunnen profiteren van deze diensten. Dit zal ervoor zorgen dat een aansluiting bij de VBL
gezien wordt als een aanwinst voor de verschillende leden en individuele boksers.
Ibrahim zal een samenvatting van het beleidsplan, begroting en berekening van de subsidiegelden aan al de
leden bezorgen.
De initiatorcursus wordt volgens verschillende leden te streng geëvalueerd en er presenteren zich veel
drempels die de motivatie van de vrijwilligers omlaag brengt. Één ervan is de toelatingsproef, waarbij vele
niet door geraken Na een debat tussen Ibrahim en de leden zijn er enkele interessante oplossingen naar voor
gekomen. De opstart van een trainer B of een voorlopige aspirant-initiator is een goede oplossing om het
discussiepunt omtrent de toelatingsexamen op te lossen. Door de opstart van een trainer B of een aspirantinitiator kan er misschien afgestapt worden van de toelatingsproef. Deze zal dan enkel plaats vinden bij de
trainer B. De VBL zal dit bespreken met de verschillende partners, zoals de VTS, om te kijken wat de
mogelijkheden hiervoor zijn. Ibrahim zal zich voltijds inzetten om de initiator cursus en de organisatie van
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een trainer B op orde te krijgen. Een tweede punt dat naar boven is gekomen, is de transparantie omtrent de
VBL. Sommige leden voelen zich indirect benadeeld en voelen zich hierdoor gedwongen om soms druk te
zetten op de VBL, in de hoop een duidelijk beeld te krijgen omtrent specifieke onderwerpen waarbij zij
direct zijn betrokken. Een voorbeeld hiervan is het geval met Delfine Persoon en haar kandidatuur voor de
AIBA cursus. Ibrahim heeft de situatie verduidelijkt en meegedeeld dat hier een menselijk fout is gebeurt
door een lid van de VBL zonder bijbedoelingen. Hij heeft de desbetreffende persoon hiervoor aangewezen.
Vervolgens heeft Ibrahim dit dan ook sterk aangekaart bij de Raad van Bestuur. Ibrahim heeft enkele
oplossingen geformuleerd voor de VBL en de desbetreffende persoon specifiek en hierbij hopende dat zulke
situaties vermeden worden.
Het debat dat plaats heeft gevonden op zondag 30 april was een gezonde debat, waarbij veel werkpunten
naar boven zijn gekomen. De algemene coördinator benadrukt dat contactmomenten zoals deze vaker dienen
plaats te vinden, zodat de VBL haar leden beter kan dienen en samen met haar leden naar een sterker en
verenigd bokslandschap kan werken.
Ingediend

Ibrahim Emsallak

door:
De tarieven voor het huidige seizoen 2016-2017 worden aangepast vanaf 1 mei 2017 en worden verminderd
naar het vroegere oud tarief.
Er is een vraag vanuit BC Asse of het mogelijk kan zijn om een vrouwelijke elite ploeg op te richten met
een aparte trainer voor de dames, dit om de dames de kans te geven om ook internationale ervaring op te
doen.
De Vlaamse Boks Liga vzw beschikt over één liga ploeg (dames en heren). Men kan deze contacteren om
hun vrouwelijke boksers hierbij op te nemen, een aparte ploeg en/of trainer vind men niet nodig.
Voortaan hebben de referees het recht om voor hun partner een vrijkaart aan te vragen om hen het recht op
vrije (gratis) toegang te verschaffen indien de referee ook daadwerkelijk aangeduid is voor deze
boksmeeting.
De Raad van Bestuur dankt alle aanwezigen maar betreurt dat er zoals gewoonlijk weer heel wat aangesloten
clubs niet aanwezig waren, en het zijn wel deze clubs die per telefoon en/of e-mail de meest gewone vragen
stellen. Nochtans was dit een zeer constructieve vergadering met dank aan onze algemene coördinator en Els
Dom van het RVSP. Ieder lid was op de hoogte dat zij uiteenzettingen zouden doen.

Etienne Brusselmans
Algemeen secretaris

Stanley Clough
Voorzitter
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