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Vanaf 1 januari  2018 is de zetel van de Vlaamse Boks Liga vzw gevestigd in Boomgaardstraat 22/34 te 

2600 Berchem. 

 

*Goedkeuring vorig verslag nr 62 (20/11/2017) 

*Opmerkingen: 

Geen opmerking. Verslag nr 62 word goegekeurd. 

 

-INGEKOMEN BRIEFWISSELING 

 -Ontslag JP Van Imschoot (Ait aadi Brahim zal op 17 januari 2018 met Jean Pierre een gesprek hebben 
aangaande dit ontslag). 
-Brief van BC Asse betreft de taksen voor buitenlandse verplaatsingen met profboksers (De Vlaamse Boks 

Liga vzw zal dit aan de koepel voorleggen want dat is de bevoegdheid van het overkoepelend orgaan van de 

boksbond). 

 

*Financiële toestand  

Is naar de bestuursleden per e-mail verstuurd. 

 

Opmerkingen aan het financiëel verslag? 

Geen. 

 

*Nazicht reglement Inwendige orde 

Er zijn wijzigingen aangebracht aan dit reglement en dat zal door de coördinator Ibrahim aan de 

eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring door de aanwezige leden voorgelegd worden. 

 

*Medische Commissie 

Donderdag 25 januari 2018 zal deze samen komen op het bureel in Berchem. 

 

*Vlaamse liefhebbers Boksafdeling 

-Er zijn 175 inschrijvingen voor deelname aan de kampioenschappen 2018, er zijn in totaal 119 kampen. 

-Belangrijk is dat de clubs die met hun bokser(s) buiten België gaan boksen ook steeds hiervoor de toelating 

vragen aan het secretariaat dit om bij eventueel kwetsuur toch in orde te zijn met de verzekering van de 

Vlaamse Boks Liga vzw en zodoende eventuele problemen te vermijden. 

-Clubs die 1 maand na de start van het nieuwe seizoen (op 1 februari 2018) niet aangsloten zijn kunnen het 

risico lopen dat hun boksers overgaan naar een andere club daar zij op deze datum geen aanspraak op de 

bokser(s) meer kunnen maken. 

 

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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*Technische Commissie 

Examen verzorger zal plaats hebben op zaterdag 3 februari 2018, de kandidaten worden per e-mail 

uitgenodigd door Ibrahim. 

 

*Vlaamse Scheidsrechtersafdeling  

-Samenstelling Scheidsrechtersafdeling door Brahim Ait aadi na dat hij met JP Van Imschoot een gesprek 

heeft gehad. 

 

 

*Vlaamse Eliteboksafdeling  

 

 

*Algemene vergadering 

De algemene en statutaire vergadering zal plaats hebben in Gent, Cafetaria Golden Gloves om 10.30 uur, 

vanaf 10 uur begint de inschrijving van de leden. 

Op de dagorde staat de goedkeuring inwendige orde en de aanpassing van de statuten, deze beide zal 

uitgebreid door Ibrahim ter plaatse uitgelegd worden. 

Wij vragen dat alle clubs minstens 1 persoon af vaardigen daar deze vergadering voor hen van groot 

belang is en om de goedkeuring van de statuten te waarborgen. 

 

 

Ibrahim: 
  

▪ Licentie ervaringsdeskundige  
o Later besproken door tijds tekort 

▪ Controle trainers en medische boekjes tijdens kampioenschappen  
o Er zal een brief rond gestuurd worden en controles uitgevoerd worden op de correctheid 

van de trainerslicenties en de medische boekjes 
o Er zal een 2018 een gedoogbeleid gehanteerd worden. 

▪ Recreantentoernooi update  
o De recreantentoornooi is goed verloop mede dankzij de VSA en Willy De Groof. Ibrahim zal 

de RT nogmaals testen vooraleer publiek te gaan. BBA is een potentiële club om dit te 
testen.  

▪ Brief medisch commissie: lijst is sterk uitgebreid  
o De lijst van erkende artsen die de protocollen kennen en hanteren is sterk uitgebreid en wij 

kunnen dit jaar de overstap maken naar deze lijst. Echter zullen wij een gedoogbeleid 
hanteren hieromtrent. In 2019 zal er dan overgegaan worden tot sanctionering en 
weigering bij afwijkingen. Op de medische commissie van 25 januari zal dit nader 
besproken worden. 

▪ Statutaire aanpassingen baserend op evaluatie van de Vlaamse Boks Liga  
o In de statuten dient te komen staan dat bestuursleden geen vergoeding ontvangen. 
o De VBL dient een beleid te ontwikkelen bij belangenconflicten. De algemene coördinator zal 

hierover een artikel ontwikkelen dat goed gekeurd dient te worden op de AV 2018. 
o De bestuur profielen dienen op de AV van 2018 goed gekeurd te worden. 
o De mandaten zullen beperkt worden tot 12 jaar en een beleidsperiode van 6 jaar. Echter 

zullen er bijkomende artikelen toegevoegd worden, waardoor indien men wenst, indien 
herkozen langer kan blijven. Om te vermijden dat te veel leden van de raad van bestuur in 
één keer wegvallen, zal er een rooster van aftreden gehanteerd worden. Deze zal niet 
absoluut zijn, maar als leidraad dienen.  Een bijhorende artikel is dat maar maximaal de 
helft vervangen kan worden in één keer volgens dat rooster van aftreden. 
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o Op de volgende AV zal er gevraagd worden om de mandaten te veranderen naar 6 jaar om 
een goed vergaderrooster te hebben. Ook zal er gevraagd worden om de mandaten 
uitzonderlijk 2 jaar te verlengen, zodat wij een goed rooster kunnen hanteren. De leden van 
de VBL dienen dit goed te keuren vooraleer dit in werking mag treden. 

o De functie van algemeen coördinator (directeur) en voorzitter dienen statutaire gescheiden 
te zijn. Dat betekent dat beide functies niet gecumuleerd kunnen worden. Dit dient 
opgenomen te worden in de statuten. 

o Een financieel comité zal opgericht worden en statutaire vermeld worden. Deze zal bestaan 
uit de secretaris, de rekeningnazichters en de algemene coördinator dat een 
boekhoudkundige achtergrond heeft. Deze dient goed gekeurd te worden op de AV 2018. 

o De VBL zal een vergaderschema opstellen en gebruiken. Hierin vermeld de VBL de 
vergaderingen voor het komende jaar en welke doelstellingen besproken zullen worden. 
Zodoende zal de VBL gestructureerd en beleidsmatig te werk gaan.  

▪ Digitaal ledenlijst: Login aanmaken en aanpassing voor clubgebruik 
o De VBL zal een login aanmaken voor de leden. Zij kunnen dan via een winkelmand systeem 

leden inschrijven en dienen dan via een digitaal banking systeem te betalen. Dit zal op AV 
2018 gepresenteerd worden en gelanceerd worden. 

▪ Topsport: nationale criteria en internationale criteria bespreken topsport commissie  
o Ibrahim deelt mee dat er druk achter gezet moet worden, zodat dit in orde komt. Ibrahim 

zal een mail sturen om een vergadering te organiseren. 
▪ Financiën: Regels omtrent toegewezen middelen+ Boekhouding bewijsstukken  

o Mail via boekhouder achteraf 
▪ Emailadressen aanmaken en visitekaartjes uitdelen  

o Ibrahim heeft iedereen zijn visitekaartjes bezorgt behalve emmanuel. De nieuwe 
emailadressen zullen gebruikt worden via een webmail. 

▪ Na afloop vergadering Voorzitter ondertekenen van overeenkomst sport Vlaanderen  
▪ Voorbereidingen AV 2018: presentatie en stemmingen 

o De VBL zal de AV ism de algemene coördinator zeer uitgebreid voorbereiden, zodat de 
leden op de hoogte zijn van de veranderingen en volledig geïnformeerd zijn omtrent de 
nieuwe maatregelen, wat zij inhouden en de gevolge ervan, zodat er bewust gestemd kan 
worden. 

 
 

    Voorzitter                      Algemene secretaris  

  Stanley Clough                   Etienne Brusselmans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Voorzitter                     Algemene secretaris  

  Stanley Clough                   Etienne Brusselmans  

 


