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www.boxebelgium.be 

             Algemene & Statutaire vergadering op zondag 8 april 2018  
 

Stilte ter nagedachtenis van het heengaan van GEORGES CORNELIS (No Limits) en Eddy Huughe 

(manager/agent Sasha Yengoyan) 

 

 

1. Nazicht van de volmachten (naam-afroeping van de aanwezige stemgerechtigden) 

 

 

 

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Statutaire vergadering van 20 april 2017 

 

3. Verslag van de Algemene secretaris/Schatbewaarder en presentatie Boekhoudkantoor en 

algemeen coördinator 

a. Presentatie door Sarah Leclerq van SBB en Ibrahim Emsallak betreffende financiën 

 

4. Verslag van de rekeningnazichters; 

a. Algemeen coördinator leest verslag van rekeningnazichters Jeff Van Driessche en Yamina 

Zebchine voor. 

b. Transactie met belangenconflict (geen in 2017) 

 

5. Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2017; 

 

6. Goedkeuring van de begroting voor 2018 en meerjarenplan/beleidsplan 2017-2020 

 

 

7. Verslag van de afdeling Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling (De Groof); 

 

 

8. Verslag van de Vlaamse Elite Boks Afdeling (Demanet); 

 

 

9. Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters Afdeling (Ait aadi);  

 

10. Verslag code goed bestuur en afwijkingen       

 

 

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  

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

 

 

 

 

 

http://www.boxebelgium.be/
mailto:Etienne.brusselmans@telenet.be
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11. Aanpassing reglement Inwendige Orde en statutaire aanpassingen 

a. Inwendige orde: 

 

i. Samenstelling afdelingen VLBA/VEBA/VSA 

ii. Hoger beroep procedure medische commissie en hoger broep disciplinaire reglement 

iii. Toestemming fin.verrichtingen en contracten  

iv. Taken en bevoegdheden directeur opnemen inwendig reglement  

 

De aanpassing van het reglement van iwendige orde wordt goed gekeurd. 

 

b. Statutaire aanpassingen 

 

 

i. Vermelding in statuten dat bestuurders geen vergoeding kunnen ontvangen voor hun 

mandataire taken 

ii. Procedures belangenconflicten opnemen in statuten 

iii. Verbod op autonome entiteiten binnen de VBL 

iv. Verbod cummulatie mandaat binnen het bestuur en directeur 

v. Onvereigheden 

vi. Toezichthoudende rol van de voorzitter opnemen bij opstellen van agendapunten en 

vergaderingen en stemmingen 

c. Algemeen 

i. Bestuursprofielen goedkeuren 

ii. Financieel comité  

 

12. Ontlasting van de bestuurders 

13. Herverkiezing Raad van Bestuur  

 

14. Aanduiding van 2 rekeningnazichters; 

15. Interpellaties:  
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Aansluitend Ledenvergadering 

 
1. Recreantentoernooi (8 minuten) 

 

De algemeen coördinator geeft een presentatie over een nieuw concept dat de VBL heeft 

ontwikkeld. 

 

De AC deelt mee dat dit concept vorm heeft gekregen als gevolg van een veld -en 

literatuuronderzoek alsook de verschillende denkcellen die zijn opgericht. De recreantentoernooi is 

een nauw overleg met de VSA opgesteld geweest, zodat er een wettelijk kader is waarin het 

opereert. 

 

De AC deelt mee dat er een aangepast reglement is opgesteld. Deze zal binnenkort publiek gemaakt 

worden na een laatste testfase in Oost-Vlaanderen.  

 

Algemeen coördinator licht het nieuw reglement kort toe aan de hand van een videoreportage van 

een recreantentoernooi.  Tijdens een recreantentoernooi mogen enkel recreanten participeren, 

worden 2 officials door de VBL gratis voorzien en wordt de aanwezige arts vergoedt door de VBL. 

Ook voorziet de VBL gadgets voor de deelnemers. De VBL benadrukt de leidinggevende rol van de 

official hierin en dat er een filosofie verandering gerealiseeert dient te worden. Meer info omtrent 

de recreantentoernooi wordt later publiek gemaakt. 

 

De beelden kunnen via de volgende link bekeken worden op het youtube kanaal van de Vlaamse 

Boks Liga vzw: 

 

https://youtu.be/eWXwJhitRbc 

 

2. Ledenbestand (5minuten) 

 

De AC deelt mee dat de VBL investeringen heeft gedaan voor haar werking te verbeteren en uit te 

breiden. De VBL heeft een ledenbestand laten ontwikkelen, waarbij elke clubverantwoordelijke een 

login zal ontvangen en de leden (recreanten en wedstrijdboksers)  zelf volledig digitaal kunnen 

aansluiten en de bijhorende betaling ter plekke kunnen uitvoeren. De AC demonstreert de applicatie 

via de presentatie. De VBL zal de applicatie en de bijhorende logins volledig gratis ter beschikking 

stellen aan haar aangesloten clubs. Hierin kunnen zij dus de leden ingeven en een verslag opvragen 

via de applicatie voor eventuele lokale gemeentes. Zodoende hoopt de VBL veel administratieve 

drempels weg te werken en het aansluiten bij de VBL makkelijker te maken.  De VBL organiseert 

opleidingsdagen voor elke clubverantwoordelijke in het najaar, waarbij zij door experts een 

opleiding krijgen omtrent de werking van de applicatie. Deze zijn gratis toegankelijk voor 1 

verantwoordelijke van elke club. De VBL prefereert dat elke club de verantwoordelijke voor de 

administratie stuurt naar één van de opleidingsdagen. Deze zullen op verschillende centrale plaatsen 

in Vlaanderen plaatsvinden. De AC denkt aan de volgende locaties: 

 

• Oost -en West Vlaanderen: opleidingsdag in Gent 

• Vlaams Brabant en Brussel: opleidingsdag in Brussel hoofdstad 

• Antwerpen en limburg: opleidingsdag in Antwerpen stad 

https://youtu.be/eWXwJhitRbc
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Deze locaties staan niet vast nog data staat vast en kan dus veranderen aan de hand van de 

beschikbaarheden van de experts. 

 

Indien een club voor haar lokale gemeente specifieke data moet ingeven in een ledenbestand kan er 

via overleg een aanpassing op clubniveau gebeuren binnen het ledenbestand. 

 

Leden vragen aan de AC of de licenties die zij ontvangen veranderen, aangezien zij elektronische 

kaarten prefereren. De AC deelt mee dat dat toekomst muziek is. Voorlopig blijven de licenties 

zoals ze zijn. De AC gelooft dat er stap voor stap gewerkt dient te worden en een te snelle groei niet 

gezond is. 

 

Verdere stappen hierin worden via mail, briefwisselingen en de website gecommuniceerd naar al de 

clubs. 

 

 

3. Medische commissie (3 minuten) 

 

De AC deelt mee dat de VBL sinds 2018 enkel met erkende ring -en keuringsartsen werkt. Het 

voorbije jaar heeft de VBL verschillende artsen gecontacteerd, gevormd en geïnformeerd in 

samenwerking met het RVSP en een uitgebreide lijst samengesteld. De leden kunnen enkel in 

functie van medische keuringen en het inschakelen van ringartsen gebruikmaken van de VBL 

erkende artsen. Deze staan publiek op de website van de VBL. De AC demonstreert de lijst en deelt 

mee dat deze dynamisch is. Er kunnen dus namen bijkomen. Zodoende wilt het de controles 

uniform maken en fraude wegwerken. Indien leden bepaalde artsen kennen die de VBL kan 

aanspreken verzoeken wij beleeft deze door te sturen naar Ibrahim Emsallak, de AC (algemeen 

coördinator). Zodoende kunnen wij de lijst uitbreiden. 

 

4. 20% regeling taksen (2minuten) 

 

De VBL heeft middelen vrijgemaakt voor de leden die zich engageren om boksmeetings in te 

richten. Als ondersteuning voor de inrichters wordt 20% korting gegeven op de taksen voor 

meetings. Deze zal op het einde van het jaar gestort worden. Bij een dubbele korting wordt de meest 

voordelige korting gehanteerd en de korting is enkel van toepassing op taksen voor meetings.  

 

5. Get Fit 2 Box (3minuten) 

 

De VBL heeft een nieuwe kwalitatieve bijscholing ontwikkeld i.s.m. de universiteit van Gent, Sport 

Vlaanderen en het RVSP. Het is een blessurepreventie programma voor trainers van hoog niveau. 

Hierin worden boksspecifieke blessure preventieve strategieën gepresenteerd. Het bestaat uit een 

theoretisch en praktisch gedeelte en is erkend binnen de Vlaamse Trainer School dus de deelnemers 

krijgen een certificaat van de VTS. De AC heeft beelden van de opleiding en demonstreert deze aan 

de deelnemers: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P8do79R8QpI 

De VBL heeft verschillend didactische materiaal laten ontwikkelend ter ondersteuning van de 

participanten, zoals powerpoints en kijkwijzers waarin  al de besproken strategieën in zijn 

samengevat met foto’s ter illustratie en alternatieve oefeningen per niveau. 

 

De VBL wilt de bijscholing nogmaals organiseren in Gent in het najaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=P8do79R8QpI
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6. Instructeur B en voorstel initiator boksen Brussel ( 4minuten) 

 

 

De VBL wilt een voorstel doen tijdens de denkcel vergadering met de Vlaamse Trainer School om 

een cursus initiator boksen in Brussel te organiseren met tweetallige leerkrachten. Zodoende kunnen 

de taalbarrieres overbrugt worden en kunnen ook de Brusselse clubs zich engageren om aan de 

diplomavoorwaardes te voldoen. 

 

De VBL heeft besloten in overleg met de denkcel van de Vlaamse Trainer School om een 

instructeur B te ontwikkelen in plaats van een trainer B. Dit aangezien een trainer B 

laagdrempeliger is.       

            

            

              

              

 

 

 


