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Verslag nr 62 van de Raad van Bestuur van maandag 20 november 2017. 

 

Aanwezig: Ait Aadi B.  Brusselmans E - Clough S. - De Groof W. - Demanet E.- Emsallak I. –  

                  Van Imschoot JP 

Uitgenodigd:  De Vogelaere Marnix 

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

Marnix De Vogelaere vraagt om gehoord te worden op de rvb vergadering. 

Hij stelt zich de vraag waarom er niet op voorhand in de VSA gecommuniceerd werd ivm de ontbinding van 

de VSA. 

Deze vraag werd door Brahim en Jean-Pierre beantwoord en door Marnix aanvaard. 

 

*Goedkeuring vorig verslag nr 61 (21/09/2017) 

*Opmerkingen: 

Geen opmerking, het verslag nr. 61 wordt goedgekeurd. 

 

-INGEKOMEN BRIEFWISSELING 

Per e-mail van BT Houtland: 

  

 Antwerp Boxing Academy: 

 

*Financiële toestand  

Is naar de bestuursleden per e-mail verstuurd. 

Opmerkingen aan het financiëel verslag? 

Geen opmerkingen. 

 

*Koepel 
Zie verslag nr. 60 van de  RVB van de Koepel van 2 november 2017, dat naar alle leden werd verstuurd. 

Sociale Zetel: De huur werd opgezegd en het bureel zal nog kunnen gebruikt worden tot 31 december 2017. 

 

*Vlaamse Liefhebbers Boksafdeling  

De Vlaamse Boks Liga, in samnerwerking met Golden Gloves Gent, zal de kampioenschappen organiseren. 

De datums voor de ligakampioenschappen zijn bepaald en staan reeeds op de kalender. 

Het reglement en inschrijvingformulier zal half december naar alle clubs verstuurd worden. 

Voor de nieuwelingenkompetitie telt een maximum van 10 gedane kampen op 31 december 2017. 

Op zaterdag 17 en zondag 18 maart 2018 zullen de finales van de Nationale Nieuwelingenkompetitie 

doorgaan. 

Op zaterdag 24 maart zullen de Finales van de kampioenschappen van België voor Liefhebbers doorgaan. 

 

*Technische Commissie  

Een vergadering met de Technische Commissies van de beide liga’s. is doorgegaan op vrijdag 17 november.  

Emsallak - Firens – De Groof  en Clough waren aanwezig voor de VBL. 

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  

              --------------------------------                                                                                                                                     
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Diallo – Verbeure en Giuliani voor de LFB. En eveneens Federaal voorzitter Willy Bosch. 

Het doel van deze bijeenkomst was om objectieve criteria te bepalen zodat elke bokser uit een 

Topsportproject evenveel kans heeft om zich te plaatsen voor het einddoel, de Olympische Spelen in Tokio. 

Een lijst met criteria werd door de VBL overhandigd aan de LFB. Zij zullen asap een antwoord geven. 

 

*Vlaamse ScheidsrechtersAfdeling  

De Vlaamse Scheidsrechtersafdeling is ontbonden, Normaal gezien zouden Brahim Ait Aadi en Jean Pierre 

Van Imschoot de lopende zaken verder behandelen tot een nieuw bestuur aangesteld is. 

Twee kandidaturen waren binnengekomen voor de functie van voorzitter VSA, Van Imschoot en Ait Aadi. 

Helaas heeft Jean-Pierre zijn kandidatuur teruggetrokken alsook zijn ontslag ingediend als lid van de Raad 

van Bestuur van de VBL.  De RVB van de VBL zal een vergadering bijeenroepen om deze situatie verder te 

bespreken en de nieuwe voorzitter aan te stellen. 

Het nieuwe bestuur VSA zal uit maximaal 4 personen mogen bestaan. 

 

*Vlaamse Elite Afdeling 

Emmanuel heeft nog wat vragen en opmerkingen over het reglement dat in juli werd opgesteld door de  

Elite-boksafdelingen Sommige punten kunnen misschien nog herbekeken worden tijdens de eerstvolgende 

vergadering van de Koepel. 

 

*Coördinator   

Algemeen coördinator Ibrahim Emsallak 

VSA: 

• Screening van de kandidaturen: Ibrahim leest al de kandidaturen voor de raad van bestuur. 

• Gesprek met de voorzitter van de VBL: Voorzitter stelt voor om eerst de kandidaturen dat 

overblijven op een andere dag te bespreken. De raad van bestuur geeft ook aan dat deelnemers zich 

kunnen terug trekken in de tussen tijd, aangezien er nog maar 2 kandidaten overblijven: 

o Jean Pierre van Imschoot 

o Brahim ait Aadi 

• Datum vast prikken: niet meer van toepassing. 

 

 

 

De algemeen coördinator vraagt een offical aan te duiden voor de recreanten toernooi te Genk. 

 

Clubbezoeken 2017 Update: 

 

De algemeen coordinator geeft een update over de clubbezoeken die hij heeft verricht en welke nog gepland 

staan. Ibrahim geeft aan voor op schema te zitten en dat de clubbezoeken een gezonde initiatief is. 

 

 

Verzekeringen ledenaantal: 

 

Ibrahim geeft aan dat sociale projecten als Opboksen Genk en BBA waarsschijnlijk nood hebben aan een 

aparte statuut binnen het federatie verzekering gebeuren, aangezien zij in een heel complexe context 

opereren. Zij vallen beleidsmatige niet enkel onder sport, maar ook onder sociale welzijn. Zodoende is het 

niet makkelijk om hun als recreatieve leden aan te geven aangezien zij een volledige verzekering verkrijgen 

vanuit de stad dat alles dekt. Ook zijn binnen deze projecten verschillende leden aanwezig, van 

maatschappelijk kwetsbare jongeren tot recreatieve leden. Het is niet altijd makkelijk om hier een 

onderscheid in te maken. Vele komen ook van instellingen of rehabilitatieve instituten en kunnen niet 

zomaar als leden geteld worden. Zodoende stelt Ibrahim voor dit aan te kaarten binnen het kabinet om te 

zoeken naar een apart statuut voor projecten dat meer sociaal gericht zijn, zodat wij deze kunnen meetellen 

als leden. 
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Cursusverzorger update: 

 

De cursus zal doorgaan in ABA bij De Vulder. De stad komt tussen voor bepaalde kosten. De leerkrachten 

hebben hun aanwezigheid bevestigd en het promomateriaal is besteld. De inschrijvingen komen netjes 

binnen via de website. 

 

 

 

 

 

Inschrijvingen update: 

 

Tot heden zijn er 20 inschrijvingen via de website gebeurt voor de cursus verzorger en 19 voor de 

toelatingsproef initiator boksen. Een update van de betalingen gebeurt via mail bij afsluiting van de 

inschrijvingen. 

 

 

 

VTS cursus update 

 

De VTS cursus staat op punt. We hebben recent alles besproken met de denkcel van VTS.  De DSKO heeft 

de bevoegdheden om een examen m.b.t. de scheidsrechtersopleiding te linken aan de cursus als deze 

vrijblijvend en vrijwillig van aard blijft. Bij deze is de raad van bestuur hiervan op de hoogte dat deze optie 

bestaat. 

 

Get Fit 2 Box update 

 

Ibrahim deelt mee de cursus te organiseren i.s.m. het RVSP en U-gent tijdens de rustweekenden van de liga 

kampioenschappen. Hij hoopt het in ABA te laten organiseren. 

 

 

Boekhouding update: kosten inboeken 2017 

 

Om de middelen efficient te gebruiken zullen sommige kosten dat later gepland stonden nu al gemaakt 

worden, aangezien de VBL voor op schema zitten met sommige projecten en voorzichtig met de middelen is 

om gegaan. Dit betekent dat er nog wat ruimte is om te investeren in opleidingen, didactisch materiaal, 

promo voor de sport en jeugdprojecten. 

 

Recreantentoernooi Genk: 

 

Genk is akkoord gegaan een RT te willen organiseren. Aangezien dit een testversie is komt de VBL tussen 

voor de gaamkte kosten.  

 

 

*Patrick De Vooght zal gevierd worden op een meeting in Antwerpen voor zijn 36 jaar positieve inzet als    

  referee bij de boksbond. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Einde van de dagorde, opmerkingen worden verwacht uiterlijk op 15 december 2017. 

 

 

  Voorzitter                     Algemene secretaris  

  Stanley Clough                   Etienne Brusselmans  


