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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 aspirant-

initiator 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 

door: 

Ibrahim Emsallak  

  

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                                                                                                   Stanley Clough 

 Algemeen secretaris                                                                                                       Voorzitter 

 

 


