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Verslag nr 65 van de Raad van Bestuur van woensdag 16 mei 2018 te Berchem (Antwerpen). 

 

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

Uitgenodigd: BBA– BBS. 

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

BBS is afwezig en wordt volgende vergadering opnieuw uitgenodigd. 

BBA: BBA wordt gehoord naar aanleiding van de brief die referee  stuurde wegens “Ophitsende bewegingen 

naar het publiek na bekendmaking van de uitslag van zijn bokser die hem niet beviel in Gent”. Beide 

coördinatoren verlaten de ruimte, zodat de neutraliteit wordt gerespecteerd. 

BBA verklaart dat hij na de meeting zich heeft verontschuldigd tegenover referee. 

De Vlaamse Boks Liga vzw beslist dat hij moet opletten en dat dit niet voor herhaling vatbaar is en indien 

referee  klacht wenst neer te leggen moet hij dat via de tuchtcommissie doen en dat kost hem 250 €. 

 

*Goedkeuring vorig verslag nr 64 (15/03/2018) 

*Opmerkingen: 

Geen opmerking. Verslag nr 64 word goegekeurd. 

 

*Nu het bestuur voltallig aanwezig is wordt overgegaan tot stemming voor de functies van: 

Voorzitter = Stanley Clough 

Ondervoorzitter = Emmanuel Demanet 

Secretaris = Etienne Brusselmans 

 

*Vlaamse Scheidsrechtersafdeling  

- De organisatoren van boksmeetings moeten hun eventuele programma wijzigingen bij tijds doorgeven. 

- De refs die en aanvraag wensen te doen voor bv EBU enz… moet zich eerst schriftelijk richten tot Vlaamse  

  Scheidsrechtersafdeling dan Vlaamse Boks Liga vzw en tenslotte Koepel Koninklijke Belgische Boksbond    

  vzw. 

- Klacht ref  is behandeld. 

- De Vlaamse Scheidsrechtersafdeling zal trachten een seminarie te organiseren voor clubs en trainers  

  ivm de arbitrage. 

 

*Vlaamse Eliteboksafdeling  

- Proficiat aan Femke Hermans voor het behalen van de WBO wereld titel. 

- De overeenkomsten moeten zorgvuldig en in drukletters ingevuld worden. 

 

 

 

*Algemene Buitengewone vergadering 

De algemene en statutaire buitengewone vergadering had plaats op 6 mei 2018 in Gent. 

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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De statuten worden goedgekeurd en de wijziging zal de secretaris naar de rechtbank van Koophandel in 

Antwerpen sturen. Na het verschijnen in het  Belgisch staatsblad zullen de leden de aangepaste versie per e-

mail ontvangen. 

 

Volgende leden worden uitgenodigd op de Algemene vergadering van de koepel in Evere op 10/06/2018: 

Ait aadi Brahim-Brusselmans Etienne-Clough Stanley-De Groof Willy-Demanet Emmanuel-Dhondt Luc-

Franck Marie Noel-Van Imschoot Jean Pierre en Van Roy Noel.  

 

 

Algemeen coördinator 

 
 
Recreantentoernooi laatste test (2 minuten)  
 
BBA heeft gevraagd om een recreantentoernooi. Die dag zal het niet lukken aangezien het te dichtbij is en 
de officials niet aangeduid kunnen worden. 
 
Algemeen coördinator wilt de recreantentoernooi nog 1 keer testen vooraleer deze publiek gaat. Hij stelt 
voor om dit bij golden gloves een laatste keer te testen. Vervolgen gaat het project publiek. 
 
 
Evaluatie gesprek boxingstars inplannen (3 minuten)  
 
De algemeen coördinator stelt een algemeen evaluatief gesprek voor betreffende boxing stars. Hierbij 
zouden wij alles evalueren en zien wat er verbetert kan worden, wat liep er allemaal goed, wat liep er mis 
enz… 
 
De VBL gaat akkoord hiermee en de algemeen coördinator zal hun contacteren. 
 
Controle diplomaplicht kalender en clubbezoeken (2 minuut)  
 
De algemeen coördinator heeft een kalender opgesteld waarin hij verschillende controlemomenten heeft 
ingepland in Vlaanderen. Dit betreffen controles op de diplomaverplichtingen. 
 
 
Proeflesverzekering (4 minuten)  
 
De algemeen coördinator heeft woensdag 23 mei 2018 een gesprek met de verzekeraar. Hier gaan wij 
enkele zaken bespreken met betrekking tot de verzekeringen. Een voorstel hierin is de start van een 
proeflesverzekering, waarbij er een systeem wordt ontwikkeld voor mensen die eerst bij een club een 
proefles komen volgen, zodat zij ook verzekerd zijn, zonder dat zij een volledige verzekering dienen te 
nemen. 
 
Ook zal hier algemeen het verzekeringsgebeuren besproken worden en eventueel waar mogelijk 
aanpassingen ten behoeve van de bokssport. 
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Evenement laagdrempelig sport ( 3 minuten)  
 
In Limburg wordt er een groot evenement georganiseerd voor laagdrempelig sport. Dit betreft boksen en zij 
verzochten of de VBL hierin kon bijdragen. De raad van bestuur is geïnteresseerd om hierin samen te 
werken, aangezien dit binnen het beleidsplan past en zal dus ondersteuning bieden in de vorm van know 
how, communicatie en gadgets (pennen, kladblokken,…). Echter dient eerst een concrete planning bezorgt 
te worden door de organisatoren. 
  
 
Overhandiging aanduiding brief Luc (officieel lid raad van bestuur en kopie I.O en statuten) (1 minuut)  
 
Luc Dhondt ontvangt een officiële aanduidingsbrief van de algemene coördinator als gevolg van zijn 

verkiezing als lid van de raad van bestuur. 

  
 

       Secretaris               Voorzitter 

Etienne Brusselmans,         Staney Clough 


