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Verslag nr 66 van de Raad van Bestuur op donderdag 2 augustus 2018 te Berchem 

(Antwerpen). 
 

Aanwezig: Brusselmans E-Clough S.-De Groof W –Demanet E-Dhondt L-Emsallak I.-  

Uitgenodigd: BBS  – Els Dom & Yamin Zebchine. 

Verontschuldigd: Ait aadi Brahim 

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

BBS:  BBS is aanwezig met bokser  om gehoord te worden ivm zijn ongehoord en onfatsoenlijk gedrag 

tijdens de meeting in Gent op 4 maart 2018. 

Daar de Vlaamse Boks Liga vzw zelf geen sanctie kan oplegggen wordt hij er op gewezen dat dit absoluut 

niet kan en bij een volgende keer hij voor de disciplinaire commissie zal moeten verschijnen. De Bokser  

verontschuldigd zich en zegt dat dit niet meer zal gebeuren en dat hij zich kandidaat heeft gesteld bij 

Vlaamse Scheidsrechtersafdeling om de opleiding van referee te kunnen volgen. 

 

Presentatie Ethiek 

 

Els Dom en Yamina Zebchine geven een positieve uiteenzetting betreft de komende verplichte op te volgen 

Grensoverschrijdend en seksuele integriteit in de sport en ethiek in het algemeen. 

 

Els benadrukt de verantwoordelijkeheden die de federatie dient te nemen met betrekking tot ethiek en SGG. 

Er gebeurt de laatste jaren hier heel veel rond en wij merken dat het een probleem is dat zich overal 

voordoet. Echter dient een federatie haar rol hierin te spelen. De VBL heeft namelijk een 

samenwerkingsovereenkomt met Sport Vlaanderen waarin bepaalde zaken zijn opgenomen m.b.t. ethiek. 

Els legt het gegeven “Aanspreekpunt integriteit” uit en haar werking binnen de federatie. 

 

Yamina brengt een uiteenzetting naar voor, waarin zij toelicht wat zij over het onderwerp heeft opgedaan 

tijdens de opleiding en haar visie hieromtrent. De VBL merkt op dat er nood is aan een mandaat hierin, met 

specifieke bevoegdheden om dit project te realiseren, zodat de VBL haar taak als federatie optimaal kan 

uitvoeren. 

 

De VBL richt een werkgroep ethiek op met de volgende personen erin: 

• Yamina Z: hoofd van de werkgroep ethiek en roept deze bijeen indien nodig 

• Els Dom: Externe expert 

• Emmanuel Demanet: ervaring met ethische onderwerpen als professional en lid raad bestuur 

• Ibrahim Emsallak: Algemeen coördinator waakt erover dat er binnen de doelstellingen van de VBL 

wordt geopereerd en communiceert naar de raad van bestuur 

Deze werkgroep zal een eerste maal samenkomen om een plan van aanpak te ontwikkelen en de kort termijn 

doelstellingen te realiseren. Dit zal begin september of eind augustus ergens moeten gebeuren. 

 

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.com  

              --------------------------------                                                                                                                                     
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Tegen eind 2018 zal officieel een API aangeduid en bekend gemaakt worden. 

 

 

 

*Goedkeuring vorig verslag nr 65 (16/05/2018) 

*Opmerkingen: 

Geen opmerking. Verslag nr 65 wordt goedgekeurd. 

 

-INGEKOMEN BRIEFWISSELING 

 Brief van Delfine Persoon: 

 

Boxing Team Houtland heeft een subsidieringsdossier ingediend bij Sport Vlaanderen om financiering te 

mogen ontvangen voor de bouw van een sportzaal. Zowel Emmanuel Demanet en Ibrahim Emsallak hebben 

telefonisch contact gehad met Delfine Persoon hieromtrent. Het dossier is beoordeeld geweest door Sport 

Vlaanderen en deze heeft een negatief antwoord gegeven op basis van verschillende criteria. Deze 

beoordeling is onafhankelijk en intern bij Sport Vlaanderen gebeurt.  

 

In het dossier of de aanvraag is er melding gemaakt geweest van een soort van samenwerking met de 

Vlaamse Boks Liga vzw, hebben de coördinatoren van de Vlaamse boks Liga begrepen baserend op de 

informatie verkregen van Sport Vlaanderen en Boxing Team Houtland. Sport Vlaanderen controleert alles 

heel goed en voert ook een transparant beleid. Baserend op de melding heeft Sport Vlaanderen de 

verantwoordelijke voor topsport gecontacteerd om informatie in te winnen. Hubert Firens is daarom 

gecontacteerd geweest. Sport Vlaanderen heeft heel direct gevraagd of er op dit moment een samenwerking 

was tussen Boxing Team Houtland en de ligaploeg van de VBL. Hubert Firens, alsook de raad van bestuur, 

waren niet de hoogte van het dossier van BTH en zijn hier niet over  aangesproken op voorhand door BTH, 

hierdoor heeft het ook een heldere antwoord mee gegeven aan Sport Vlaanderen, namelijk dat er op dit 

moment geen samenwerking is tussen BTH en de VBL ligaploeg. Sport Vlaanderen verzocht ook op dat 

moment een antwoord. Baserend op verschillende criteria, zoals geografische ligging,  etc… alsook het 

antwoord van de VBL, heeft Sport Vlaanderen een negatief antwoord gegeven op het verzoek van BTH. Zij 

hebben dus het dossier volledig beoordeelt baserend op verschillende voorwaardes en hebben bijkomende 

informatie bij de VBL en andere actoren gewonnen.  

 

De VBL staat open voor nieuwe initiatieven en heeft een algemeen coördinator alsook een topsport 

coördinator die hierover kunnen aangesproken worden en gevraagd kunnen worden voor begeleiding hierin. 

Echter dient er transparant gecommuniceerd te worden.  Zodoende kunnen wij als federatie ook de nodige 

stappen ondernemen om dit te realiseren. Om zulke initiatieven te realiseren dient er eerst samen gezeten te 

worden vooraleer officiële documenten in te leveren, zodat er samen aan één touw getrokken kan worden.  

 

BTH is van harte welkom om eens samen te zitten en toekomstig plannen te bespreken, zodat wij deze 

kunnen bijsturen, waar nodig, zodat het past binnen het algemeen belang van de bokssport, topsport, de 

federatie alsook de leden van de VBL. De VBL kan zeker de clubs ondersteunen bij aanvragen bij Sport 

Vlaanderen. Echter staat de VBL niet open voor fictieve samenwerkingen om subsidiedossiers te realiseren. 

 

De VBL vindt ook dat Hubert Firens in deze zaak correct heeft gehandeld door enkel de feiten te noemen en 

onder tijds druk van Sport Vlaanderen een volwaardig antwoord te geven. Het zou wel misschien beter 

geweest zijn als hij even tijd had kunnen winnen, zodat wij dit even kort konden bespreken. Echter was dit 

niet mogelijk, aangezien Topsport Vlaanderen hem meteen had gebeld en meteen een antwoord verzocht. 

Wij de VBL geloven ook dat er geen fictieve samenwerkingsakkoorden mogen vermeld worden, zodat er 

middelen vrij komen voor een organisatie ongeachte de welke of de hoedanigheid ervan. De VBL gelooft in 

transparantie en zal enkel melding maken van datgeen dat overeenkomt met de realiteit, werkend naar 

duurzame samenwerking met al haar partners. 
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*Vlaamse liefhebbers Boksafdeling 

-Geen speciale melding. 

 

*Technische Commissie 

Nieuwe punten werden besproken op een speciale vergadering met de leden van de liefhebbersadeling (zie 

hiervoor Willy De Groof). 

 

 

*Vlaamse Scheidsrechtersafdeling  

Brahim is verontschuldigd. 

 

*Vlaamse Eliteboksafdeling  

De tabel met de federale taksen zal volledig worden aangepast en aan de scretaris bezorgt worden. 

Bij een positieve dopingcontrole zal het resultaat van de wedstrijd veranderd worden in No Contest, indien 

de positieve bokser de wedstrijd heeft gewonnen (verslag koepel nr 52). 

 

*Ibrahim 

• Overhandiging Gadgets VSA: Week of the officials 

 

Ibrahim presenteert de gadgets die zij gaan uit delen tijdens de week van de officials. Ieder official zal een 

zak ontvangen. Wij zullen voor aanvang van een gala dat plaats vindt tijdens de week van de officials of op 

een andere gelegenheid al de officials uit nodigen en een zak overhandigen als dank voor hun werk. 

 

• Aanpassingen begroting 2018 en opstellen 2019  

Ibrahim vraagt een meeting aan met Willy om de begroting up te daten. Willy en Ibrahim zullen volgende 

week ergens samen zitten om dit op punt te stellen. 

 

• Meerdere ledenvergadering verzoek op AV 2018  

De VBL zal meerdere ledenvergadering in 2018 presenteren op verzoek van  de leden. Eind september zal 

Ibrahim een ledenvergadering in Antwerpen organiseren ter gelegenheid van de recreantentoernooi. En 

midden oktober zal Ibrahim een ledenvergadering organiseren ter gelegenheid van ons nieuwe ledenbestand 

en haar werking. 

De leden dienen indien ze vragen of voorstellen hebben dit minstens 5 werkdagen op voorhand te bezorgen. 

• Ledenbestand update  

o Multisafepay en verzochte documenten  

Ibrahim heeft zich bezig gehouden met de ontwikkeling van een nieuw digitaal ledenbestand toegankelijk 

voor de clubs met een online betalingssysteem. De applicatie is klaar en de login voor de clubs ook. Het 

betalingssysteem is vast gelegd en wordt nu geïmplementeerd. De VBL dient de offerte nog goed te keuren. 

Ibrahim presenteert de offerte alsook als toepassingen van het betalingssysteem. De VBL zal voor 

Multisafepay gaan, dat tevens de gouden standaard is voor online betalingen. Het accepteert zo goed als alle 

kaarten en betalingssystemen en werkt met een kost per transactie. 
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o Presentatie publiek maken in oktober en opleidingsdagen  

In oktober op de ledenvergadering dienen wij ons ledenbestand publiek te maken. Tijdens deze vergadering 

presenteren wij de applicatie en leggen wij de werking ervan uit. Wij zullen elke club verzoeken om de 

verantwoordelijke voor de ledenaangifte te sturen, aangezien wij hier ook een opleiding aan gaan binden. 

Vervolgens zullen wij opleidingsdagen per regio organiseren, zodat iedereen in november en december zijn 

of haar leden correct en laagdrempelig kan ingeven. 

Regio’s: 

1. Brussel/ Vlaams Brabant (opleidingsdag november eventueel) 

2. Limburg/Antwerpen (opleidingsdag 1ste week november) 

3. Oost/west Vlaanderen (opleidingsdag eind oktober) 

 

• Recreantentoernooi:  

o BIM en Gent  

Wij zullen geen RT in Gent doen, maar enkel in Antwerpen bij Hubert als laatste testdag. Deze mag op ons 

kalender, aangezien wij deze ook als eerste pseudo-officiële RT gaan nemen. Dit omwille van het feit dat wij 

de aanvraag formulier en publiekmaking op ons kalender kunnen testen. 

o Presentatie publiek maken eind september hier beneden  

Op de ledenvergadering eind september zullen wij de RT publiek maken en presenteren wij de volgende 

zaken: 

▪ Regelement  

▪ Aanvraag  

▪ Gestaagd groei en officialscorps  

De corps van de officials dient voldoende te groeien om mee te kunnen gaan met de RT. De aanvragen voor 

een RT zullen daarom altijd ook een verificatie bij de VSA doorlopen om officials aan te duiden 

• Verzekering polis bekend maken en mensen aanzetten om aan te sluiten  

De VBL heeft samen gezeten met Arena de verzekeraar van vele sportfederaties alsook die van de VBL. De 

polis van de VBL is heel sterk en weinig tot geen concurrenten kunnen deze overtreffen. Er is een nieuw 

overzicht opgesteld en de polis is nogmaals verbetert. Om de clubs verder te ondersteunen zullen wij 

hieromtrent nogmaals een communicatie doen. Zodoende kunnen de clubs meer aangezet worden om de 

leden over te zetten, waar het niet het geval is, zodat wij als federatie onze decretale verplichtingen vervullen 

en de clubs hun moreel ethische verplichtingen. 

De nieuwe polis, de RT en ons ledenbestand zouden ervoor moeten zorgen dat de ondersteuning en 

dienstverlening naar onze leden sterk verbetert. 

• Update voorbije periode  
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o Apotheose succes!  

De algemene coördinator heeft de VBL vertegenwoordigt op de Apotheose te Gent. Hier heeft het promo en 

campagne gedaan voor bokssport in het onderwijs. Dit was een succes en de VBL zal waarschijnlijk 

volgende jaar weer uitgenodigd worden. Wij hopen via deze initiatieven dat het boksen opgenomen worden 

in het onderwijs tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Hier worden middels deze campagnes toch 

stappen vooruit in gezet. 

o Instructeur B stramien is zo goed als ontwikkeld  

De VBL heeft het stramien voor de instructeur B op punt en gefinaliseerd. Deze is goed gekeurd geweest 

door de denkcel van de Vlaamse Trainer School. De teksten worden nu verder uitgeschreven, zodat de cursus 

verder vorm kan krijgen. 

o Laagdrempelig sport 15 september 

Zoals meegedeeld op de laatste vergadering zal de stad Genk en Limburg een groot evenement organiseren 

in het licht van laagdrempelig sport. Dit betreft een project dat onder laagdrempelig sport valt voor kansarme 

jongeren. De VBL heeft meegedeeld hun hierin te ondersteunen, aangezien dit binnen ons beleidsplan past. 

We zouden dit doen via de website en goodies te voorzien binnen bepaalde grenzen en begeleiding bij 

vragen omtrent het organiseren. De VBL ondersteunt hierdoor inclusie in sport en een sport voor allen 

beleid! 

Er zal een boksgala georganiseerd worden waar boksers uit sociale projecten hun talenten kunnen 

demonstreren, maar er zal ook een open training georganiseerd worden, waarbij verschillende internationale 

en nationale topboksers/trainers aanwezig zullen zijn, zoals Delfine persoon, Arnold van der Leyden en 

Noucka. Dit is een training die zij ook willen open stellen aan de VBL. De VBL zal hier een communicatie 

over doen via hun website en kalender richting haar leden, zodat zij ook kunnen participeren, indien zij dit 

wensen. Tegelijk met de training is er een conferentie waar promo wordt gemaakt voor het boksen en vecht 

sporten algemeen en het gebruik ervan als middel. Ibrahim zal hier aanwezig zijn om mee te debatteren en te 

spreken. 

De VBL is uitgenodigd om aanwezig te zijn op de receptie, waar vele stakeholders van Sport in België 

aanwezig zullen zijn. De VBL zal daarom enkele leden van de raad van bestuur sturen om ons daar af te 

vaardigen. 

o Interactie dag VUB  

De VBL is uitgenodigd om mee werken aan een interactie dag betreffende vechtsporten. De VBL zal de 

algemene coördinator hieraan laten mee werken met een kleine engagement, aangezien de focus ligt op de 

recreantentoernooien, het ledenbestand en de ontwikkeling van een vervolgcursus VTS. 

• Deadlines 

o 31/07: topsport factuur  

De algemeen coördinator heeft een elektronische factuur opgesteld baserend op de gemaakte kosten voor 

topsport via ons boekhoudkundig systeem. Deze is tijdig ingediend. 

o 1/09: subsidiering erkenning VBL/ Subsidieaanvraag 2019/ Ledenbestand/ Begroting (2 

minuten)  

o Boekhouding 
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De boekhouding zal niet meer door Ibrahim uitgevoerd worden, maar overgedragen worden aan SBB, zodat 

Ibrahim zijn deadlines kan realiseren en zich kan focussen op enkele projecten. 

Voor de facturen en de toegekende kortingen zal een nieuw systeem gehanteerd worden compatibel met ons 

boekhouding. 

Ibrahim zal zich de komende dagen bezig houden met de aanvragen en deadlines van Sport Vlaanderen. 

 

• Eind september bevalling en afwezigheid  

Eind september zal Ibrahim op ouderschapsverlof gaan 

 

 

 

 

 

    Voorzitter                           Secretaris  

  Stanley Clough                   Etienne Brusselmans  

 

 


