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I.  

II. INLICHTINGSFICHE 2014 

 

 

 

 

SPORTFEDERATIE: Vlaamse Boks Liga vzw  

 

 

BOEKHOUDER: 

 

Naam:  Brusselmans  

Voornaam: Etienne 

Adres werk: Moerbeistraat 5 

Postnr.: 2811 Gemeente: Hombeek 

Telefoon werk: 015/33 66 30 

E-mail werk: vlaamseboksliga@telenet.be 

 

En / Of 

 

BOEKHOUDKANTOOR: NIET VAN TOEPASSING 

 

 

Naam organisatie:  .................................................................................................................................  

Adres:  ....................................................................................................................................................  

Postnr.:  .................................  Gemeente:  .............................................................................................  

Telefoon:  ...............................................................................................................................................  

E-mail:  ..................................................................................................................................................  

 

 

PLAATS WAAR DE BOEKHOUDKUNDIGE BESCHEIDEN WORDEN BEWAARD:  

 

 

X  op het secretariaat van de sportfederatie 

 

  bij de organisatie die de boekhouding bijhoudt 
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III. FINANCIEEL VERSLAG 2014 

 

 

A. JAARREKENING 2014 
 

                         toe te voegen 

 

De jaarrekening bestaat minimaal uit een staat van ontvangsten en uitgaven alsook een toelichting 

(waarderingsregels inventaris + staat van vermogen) zoals bepaald in het koninklijk besluit van 26 juni 

2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, 

internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (BS 11/7/2003). 

 

 

B. FINANCIEEL VERSLAG 2014 
 

 

1. Verslag van de rekeningnazichters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Rapportering 2014 erkende Vlaamse sportfederaties    7 / 45 

 

2..Verslag Algemene Vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder verder werken 



 

 Rapportering 2014 erkende Vlaamse sportfederaties    8 / 45 

 

 

 

DEEL 2 : WERKINGSVERSLAG 2014 

 

I. . ACTIEPLAN: 2013 – 2016 / 4-jaarlijks  

 

BASISOPDRACHT 01: Organiseren van competitieve 
sportbeoefening 

 
1. Organiseren van competities in het Nederlandstalig gebied van België en / of 

Brussel-Hoofdstad: 
- Het hele jaar door worden er boksmeetings georganiseerd (met liefhebberskampen en 

elite-kampen). In de zomermaanden Juli en Augustus is er een tijdelijke stopperiode 
voorzien, maar soms zijn er toch nog enkele extra boksgala’s en dit is uitzonderlijk. 

- De liefhebbersboksers (amateurs) worden onderverdeeld in verschillende 
categorieën, dit naargelang de leeftijd (senior, junior, cadet of aspirant) en volgens het 
gewicht (verschillende gewichtscategorieën).   

- Vanaf cadet mogen de boksers officiële wedstrijden boksen. 
- De boksers worden voor deelname aan een kamp vergoed, naargelang hun 

leeftijdscategorie (cadet, junior, senior).  
- Er is een jaarplanning (kalender) voorzien met de vooropgestelde data van de 

boksmeetings. Deze wordt doorgemaild naar de sportclubs en kan je ook terugvinden 
op de website.  

2. Organiseren van de Kampioenschappen van de Vlaamse Boks Liga 
- Voor de amateur-boksers wordt er 1 maal per jaar de Belgische Kampioenschappen 

georganiseerd.  
- Hierbij draagt de Vlaamse Boks Liga ook zijn steentje bij. Zij staan in voor de 

organisatie van de Kampioenschappen van de Vlaamse Boks Liga.  
- Er worden extra meetings voorzien, waarbij boksers van dezelfde leeftijdscategorie en 

gewichtscategorie het opnemen tegen elkaar. De winnaar gaat telkens door naar de 

volgende ronde (afvalrace), tot uiteindelijk de beste overschiet en kampioen van de 

Vlaamse Boks Liga wordt.   

3. Technische Commissie 

Doel:  

Het detecteren en selecteren van talentvolle en beloftevolle atleten.  Deze atleten goed 
omkaderen en ondersteunen zodat deze zich ten volle kunnen ontplooien en ontwikkelen tot 
internationale  atleten met als einddoel de volgende OS. 

Werking: 
Minimum om de twee weken gezamenlijke trainingen met alle geselecteerden.   
Continue bijsturing en opvolging zowel op technisch als fysiek vlak.  Omkadering van de 
atleet door geschoolde trainers en specialisten. 

Deelname Tornooien: 

Aantal: 
Tussen 4 en 6 tornooien per seizoen, zodoende dat tussen de tornooien door de atleet kan 
bijgestuurd worden, daar waar nodig.   

Keuze; 
Progressief: van c-tornooien, opbouwend naar A-tornooien om uiteindelijk klaar te zijn voor 
deelname aan selectietornooien. 
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4. ‘KINDVRIENDELIJKHEID’ promoten in competitieverband: 
Aspiranten (boksers vanaf 12 jaar) kunnen eveneens deelnemen aan wedstrijden, maar dit 
volgens bijzondere voorwaarden: 
 

1.STRATEGISCHE DOELSTELLING 
       In de competitieboksseizoenen 2013 t.e.m. 2016 gaat de Vlaamse Boks Liga ervoor 
zorgen    
       dat er geregelde competitie/tornooien georganiseerd kunnen worden volgens een  
       gelijkwaardige indeling. 
 
Meetplan: 

Indicator(en) Aantal wedstrijdaanvragen volgens gelijkwardige indeling 

Meetnorm Stijgende trend 

Meetbron(nen) Wedstrijdbestand van de VBL 

Meetwijze Analyse van aantal wedstrijden (bokspartijen) na opmaak van jaarlijkse 
boksseizoenskalender 

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment(en) maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 
Resultaten effectmeting: 
 
Samenvatting  activiteiten sportjaar 2013 
Meetings in de Vlaamse Boksliga: 
 
12 01 13 Gent   6  liefhebberskampen  3 elitekampen 
12 01 13 Sint Truiden  11 liefhebberskampen  2 elitekampen 
19 01 13 Dilsen-Stokkem 4  liefhebberskampen   
02 02 13 Meerhout  13 liefhebberskampen  
02 02 13 Ingelmunster  6  liefhebberskampen  3 elitekampen 
18 02 13 Deinze  11 liefhebberskampen   1 elitekampen 
16 02 13 Sint Truiden  4  liefhebberskampen  2 elitekampen 
23 02 13 Roeselare  4  liefhebberskampen  6 elitekampen 
29 03 13 Gent   2  liefhebberskampen  8 elitekampen 
19 04 13 Gent   3  liefhebberskampen  3 elitekampen 
27 04 13 Kapellen  16  liefhebberskampen   
27 04 13 Koekelare  10  liefhebberskampen   
04 05 13 Stekene  11  liefhebberskampen  
20 05 13 Deinze  6  liefhebberskampen  5 elitekampen 
08 06 13 Gent   7  liefhebberskampen  2 elitekampen 
15 06 13 Lichtervelde  10 liefhebberskampen  2 elitekampen 
22 06 13 Geraardsbergen 6  liefhebberskampen     3 elitekampen 
29 06 13 Ninove  2  liefhebberskampen  6 elitekampen 
05 07 13 Hijfte – Lochristi 8  liefhebberskampen  
06 07 13 Brugge  7  liefhebberskampen  2 elitekampen 
23 08 13 Oostende  3  liefhebberskampen  7 elitekampen 
21 09 13 Brugge  11  liefhebberskampen  1 elitekampen 
28 09 13 Asse   10  liefhebberskampen   
04 10 13 Gent   4  liefhebberskampen  6 elitekampen 
05 10 13 Geraardsbergen 5  liefhebberskampen  3 elitekampen 
12 10 13 Middelkerke  5  liefhebberskampen  6 elitekampen 
19 10 13 Deinze  9  liefhebberskampen   
26 10 13 Tienen  14  liefhebberskampen  1 elitekampen 
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01 11 13 Izegem  4  liefhebberskampen  7 elitekampen 
09 11 13 Retie   11  liefhebberskampen   
11 11 13 Zwevezele  6  liefhebberskampen  3 elitekampen 
16 11 13 Gent   10  liefhebberskampen  1 elitekampen 
16 11 13 Genk   8  liefhebberskampen   
13 12 13 Aalst   4  liefhebberskampen  4 elitekampen 
14 12 13 Essen   2  liefhebberskampen  1 elitekampen 
14 12 13 Pamel-Roosdaal 2  liefhebberskampen  4 elitekampen 
25 12 13 Izegem  2  liefhebberskampen  7 elitekampen 
26 12 13 Kalken  13  liefhebberskampen  
 
  In totaal 38 meetings in de Vlaamse Boksliga 
met 280 (251 in 2012)  liefhebberskampen en 109 (78 in 2012) elitekampen 
 
Evaluatie: 
Nog positievere trend in vergelijking met 2012. Er waren zomaar 29 kampen meer bij de 
liefhebbers en 31 kampen bij de Elite-boksers tegenover vorig jaar. 
 
 

OPERATIONELE DOELSTELLING 
1.1 De georganiseerde bokswedstrijden vanaf 2013 vertonen ingedeeld in verschillende    

      WEDSTRIJDKLASSEN een stijgende trend.  
      de klassen zijn: 

Volgens leeftijdscategorieën  (AIBA = Internationale Liefhebbers 
Boksbond) 

 

 Senior (AIBA = Elite):   vanaf 19 jaar 
 Junior (:AIBA = Youth)   17 - 18 jaar 
 cadet: (AIBA = Junior)   15 - 16 jaar 
 scholier ( AIBA = schoolboys)   13 - 14 jaar 
 aspirant: (door AIBA  niet erkend)  11 - 12 jaar 

mogen alleen demonstraties doen 
- Volgens het geslacht 
 

 mannen: mogen enkel partijen boksen tegen andere mannen 
 vrouwen: mogen enkel partijen boksen tegen andere vrouwen 

 

ACTIES 
Aspiranten boksen enkel tegen aspiranten 
Scholieren boksen enkel tegen scholieren 
Cadet  bokst enkel tegen cadet en junior 
Junior bokst enkel tegen junior cadet en senior 
Senior bokst enkel tegen senior en junior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Volgens gewichtsklassen 
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 AMATEURS AMATEURS AMATEURS AMATEURS   

 1. Scholier 2. Cadet Junior / 
Senior 

Junior / 
Senior 

ELITES ELITES 

 13 en 14 jaar 15 en 16 jaar 
17 en 18 jaar 
vanaf 19 jaar 

17 en 18 jaar 
vanaf 19 jaar 

  

Handschoenen 
(gewicht) 

10 ounces 10 ounces 10 ounces 10 ounces 8/10 ounces 10 onces 

 
3. Heren/D

ames 
4. Heren/D

ames 

Heren Dames Heren Dames 

Strogewicht X X X X 47,627 47,000 

Minivlieg - 46 - 46 X X 48,988 49,000 

Vlieg 46/48 46/48 45/49 45/48 50,802 50,800 

Super-Vlieg 48/50 48/50 X X 52,163 52,160 

Haan 50/52 50/52 49/52 48/51 53,524 53,500 

Super-Haan X X X X 55,338 55,330 

Pluim 52/54 52/54 52/56 51/54 57,153 57,150 

Super-Pluim 54/57 54/57 X 54/57 58,967 59,000 

Mini-Licht X X X X X 61,230 

Licht 57/60 57/60 56/60 57/60 61,235 63,000 

Super-Licht 60/63 60/63 60/64 60/64 63,503 64,900 

Welter 63/66 63/66 64/69 64/69 66,678 66,700 

Super-

Welter 

66/70 66/70 X  69,853 70,000 

Midden 70/75 70/75 69/75 69/75 72,574 72,500 

Super-

Midden 

X X X X 76,203 76,000 

Halfzwaar 75/80 75/80 75/81 75/81 79,378 79,380 

Junior 

Cruiser 

X X X X 83,897 X 

Cruiser X X X X 90,719 X 

Zwaar + 80 + 80 81/91 + 81 + 90,719 + 79,380 

Super-

Zwaar 

X X + 91 X X X 

 
- Volgens het aantal gedane bokspartijen 
 

 nieuwelingen (amateur-boksers): beginnende boksers van 0 tot 
10 bokspartijen 

 liefhebbers (amateur-boksers): gevorderde boksers vanaf 11 
bokspartijen en meer 

 elite-boksers: boksers die overgaan naar het profcircuit (hier 
wordt er gekampd zonder hoofdbescherming). Om te mogen overgaan 
naar het eliteboksen, moet men voldoen aan de voorwaarden (als 
amateurbokser), opgelegd door de Vlaamse Boks Liga 

 

 

 

Meetplan: 

Indicator(en) Aantal wedstrijden via gewichtsklassen 

Meetnorm 100% 

Meetbron(nen) Wedstrijd PV  
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Meetwijze Analiseren 

Meetfrequentie Na elke wedstrijd 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 
Resultaten effectmeting: 
Dit zit nog steeds op schema. 
 
Evaluatie: 
Positieve trend. 
 

2.Strategische Doelstelling 
De Vlaamse Boks Liga heeft een systeem uitgewerkt om evenwichtige bokspartijen verplicht 
te maken om gevaarsituaties binnen competitiewedstrijden te vermijden. 

 Het boksen organiseren op een wijze dat het mogelijk wordt dat de boksers kunnen 
stijgen en dalen in een aantal categorieën (cfr. de balsporten). 

 Een dergelijke klassering zou ook zorgen voor een geleidelijke opgang van de 
boksers, vermijden dat er gevaarsituaties geprogrammeerd worden.  

 
-Het veiligheidsaspect ligt nog hoger bij de aspiranten. De bokser mag tijdens de wedstrijd 
voorzien zijn van een speciale ‘betere’ hoofdbescherming.  
-Eveneens is er een scheidsrechter aanwezig in de ring, en wordt er toezicht gehouden door 
hun eigenlijke trainers. Zij zullen direct ingrijpen, wanneer de kamp tussen beide te hevig 
wordt en aanmanen tot sportieve en rustige bokspartij.  
 
Meetplan: 

Indicator(en) Aantal wedstrijdaanvragen (bokspartijen) bij de federatie verhogen 

Meetnorm Cijfergegevens wedstrijdprogrammering  

Meetbron(nen) Wedstrijdbestand van de VBL 

Meetwijze Telling 

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 
Resultaten effectmeting: 
Door de herindeling van de  niveaus en  leeftijden  verliepen de wedstrijden evenwichtig.   
De opsplitsing terug in nieuwelingen en amateurs, voor de kampioenschappen van de 
Vlaamse Boksliga en de kampioenschappen van België zorgde hier expliciet voor. 

 
Evaluatie: 
Positieve trend. 

 

Operationele Doelstelling 
2.1 Vanaf 2013 worden er uitsluitend evenwichtige bokspartijen ingericht.   
 

mmmm 

 

Meetplan: 

Indicator(en) Deelnemerspercentage evenwichtige wedstrijden  

Meetnorm 100% 

Meetbron(nen) Wedstrijdaanvragen (inschrijvingsdocumenten) bij de 
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federatie 

Meetwijze Vergelijking deelnemerspercentage verenigingen 

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 

Een onderverdeling in niveaus: 
Klas N: boksers minder dan  5   wedstrijden 
Klas C:   boksers tussen        5 en 10 wedstrijden 
Klas B: boksers tussen              10 en 20 wedstrijden 
Klas A:    boksers meer dan              20 wedstrijden 
Een bokser kan enkel overgang naar prof aanvragen indien hij  25 wedstrijden beslecht 
heeft, zodus bokser klas A. 

 

ACTIES 
De boksers worden onderverdeeld in N classe 
                                                            C classe 
                                                            B classe 
                                                            A classe 
 N bokst enkel tegen N en C classe 
C bokst enkel tegen N C en B classe 
B bokst enkel tegen C B en A classe 
A bokst enkel tegen A en B classe 
 
Resultaten effectmeting: 
Operationale doelstelling niet te verwezenlijken door de nieuwe AIBA-reglementen. 
Dit zal later herzien worden. 
 
 
Evaluatie: 
Geen evaluatie mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.Strategische Doelstelling 
Tegen 2016 presteert de Vlaamse Boks Liga vzw ook op internationaal vlak. 
 

 

 

Meetplan: 

Indicator(en) Aantal deelnames per atleet aan internationale tornooien / 
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kampioenschappen 

Meetnorm Stijgende trend 

Meetbron(nen) Uitslagenbestand van de VBL 

Meetwijze Analyse van aantal beloftevolle amateur-boksers aan internationale 
tornooien / kampioenschappen 

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 
Resultaten effectmeting: 
 
Buitenlandse tornooien en kampioenschappen: 
 
 10 01 13 Boras  (Zweden) 
  Deelname Calliope Slagmulder 
 
Open Zuid-Nederlandse kampioenschappen – district Zuid 
19 01 13 Breda  9  liefhebberskampen 
20 01 13 Heerlen 11 liefhebberskampen 
27 01 13 Heerlen 8  liefhebberskampen 
  9  boksers behaalden een gouden medaille 
 
14 tot 17 02 13 Porto – Portugal 
   Olympic Tournament “Sandro Borgas” 
  Met deelname van 5 boksers uit de Vlaamse Ligaploeg 
  Ayigah Dodji behaalde een gouden medaille 
 
26 tot 28 03 13 Hvidovre  Box Cup  Hvidovre  -  Denemarken 
 
16 tot 19 03 13 Limassol  Box Cup Limassol  -  Cyprus 
  Met deelname van 2 boksers uit de Vlaamse Ligaploeg 
 
6 tot 18 08 13 Kazan – Rusland 
   27° Summer Universiade 
  Met deelname van Dodji Ayigah uit de Vlaamse Ligaploeg 
 
12 tot 17 08 13 Rotterdam  -  Nederland 
   Europese kampioenschappen Youth – 17 en 18 jaar 
  Met deelname van Miko Khatchatryan uit de Vlaamse Ligaploeg 
12 tot 15 10 13 Hillerod – Denemarken 
   HSK Boks Cup 
  Met deelname van 5 boksers uit de Vlaamse Ligaploeg 
  Oshin Derieuw en Miko Khatchatryan behaalden een gouden medaille 
 
21 tot 24 11 13 Tampere – Finland 
   Tammer Tournament – AIBA A Tournament 
  Met deelname van 3 boksers uit de Vlaamse Ligaploeg 
  Dodji Ayigah en Ruben Nazaryan behaalden een gouden medaille 
 
01 03 13 Gent    13  liefhebberskampen 
1/4 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  bokszaal Golden Gloves 
Vlaamse Liga en Belgische kampioenschappen:     
02 03 13 Gent    20  liefhebberskampen 
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1/2 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  bokszaal Golden Gloves 
 
03 03 13 Gent    21  liefhebberskampen 
Finales  Vlaamse Ligakampioenschappen  -  bokszaal Golden Gloves 
 
06 04 13 Gent   18  liefhebberskampen 
  bokszaal Golden Gloves 
  Finales Kampioenschappen van België  -  Nieuwelingen 
  9  nieuwelingen uit de Vlaamse Boksliga behaalden een gouden medaille. 
 
07 04 13 Gent   18  liefhebberskampen 
  bokszaal Golden Gloves 
  Finales Kampioenschappen van België  -  Liefhebbers 
  8  liefhebbers uit de Vlaamse Boksliga behaalden een gouden medaille. 
 
  In totaal 5 meetings in de Vlaamse Boksliga met kampioenschappen 

met 90  liefhebberskampen 
 
Evaluatie: 
11 nieuwelingen werden winnaar in nieuwelingenkompetitie, tegenover 17 in 2012. 
9 liefhebbers werden kampioen van België, tegenover 6 in 2012. 
In totaal 18 kampioenen tegenover 23 in 2012. 
 
 

Operationele Doelstelling 
3.1 Vanaf 2013 vertoont het aantal boksers die vroegtijdig overstappen naar het profcircuit 
een dalende  trend. 

 

Meetplan: 

Indicator(en) Aantal deelgenomen tornooien / kampioenschappen van 
alle beloftevolle amateur-boksers 

Meetnorm Vanaf 2013 jaarlijkse evaluatie 

Meetbron(nen) Uitslagenbestand van de federatie en/of planninggesprek 
met de bokser 

Meetwijze Controle van het aantal deelnames aan internationale 
tornooien / kampioenschappen en resultaten 

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 

 

Resultaten effectmeting: 
Door het verhogen van het aantal gedane liefhebberskampen van 18 naar 25 voor men Elite 
kan worden zijn er minder overgangen naar Elite gebeurd. 
 

 

Evaluatie: 
Aangezien we trachten de overgangen te beperken mogen we spreken van een positieve 
trend.  
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ACTIES: 
Dit jaar was het doel, het niveau van de tornooien waaraan deelgenomen werd te laten 
stijgen. 
Er werd deelgenomen aan tornooien te: 
 
Porto  (Portugal):    nationale teams aanwezigvan Spanje, Portugal en Italie 
Limassol  (Cyprus): nationale team aanwezig van India, Algerije en Duitsland. 
Kazan (Rusland):    alle grote bokslanden. 
Tampere (Finland): alle grote bokslanden 
 
We opteerden van met een jong team deel te nemen aan deze tornooien,  
dit met zéér goede resultaten. 
 
De goede resultaten zijn het gevolg van een goede werking doorheen het jaar. 
Dwz. Gezamelijke trainingen 3 à 4 keer per maand, een progressieve opbouw qua tornooien. 
Er werden ook enkele voorbereidende stages gedaan in het buitenland ter voorbereiding op 
de tornooien. Deze stages vonden plaats in Limassol (Cyprus) en Havana (Cuba). 
 
Het doel is de boksers te motiveren door te groeien naar het internationale toneel. 
Dit kan enkel door deelname aan tornooien daar in België het aantal wedstrijden op hoog 
niveau zéér beperkt is. De aanpak blijkt zijn vruchten af te werpen, we krijgen verscheidene 
aanvragen tot deelname in de selectie.  
Onze werking en taak is nog ver van teneinde, we moeten trachten zo veel mogelijk jonge 
talenten te overhalen het Olympisch boksen te blijven beoefenen en niet de overstap te 
maken naar het profboksen en/of andere aanverwante bokssporten. 
 
Uitschieters: 
Ayigah Dodji behaalde een gouden medaille in Portugal. 
Oshin Derieuw en Miko Khatchatryan behaalden een gouden medaille in Denemarken. 
Dodji Ayigah en Ruben Nazaryan behaalden een gouden medaille in Finland. 
 
Enkele foto’s medaillewinnaars en ligaselectie: 
 
Trofee beste bokser en bokster in 2012. 
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Internationaal tornooi in Tampere – Finland. 

 

 



 

 Rapportering 2014 erkende Vlaamse sportfederaties    19 / 45 

 

 

 

 
 

 

 

Stage ligaselectie in Cuba 
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Verslagen Liefhebbersafdeling en Elite-afdeling 

Algemene statutaire vergadering VBL  zondag 16 februari 2014  

Verslag  Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling 

 
Beste sportvrienden, 
 
Hierbij een kort verslag van de Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling over het jaar 2013. 
In 2013 zijn er in totaal 41 meetings met liefhebberskampen doorgegaan,  ±250 Schoolboys, 
Juniors, Youth en Elite-amateurs hebben ten minste één kamp gedaan. Met andere woorden 
gemiddeld drie meetings per maand. 
 
Daarnaast hadden we in januari 2013 de Zuid-Nederlandse kampioenschappen district Zuid 
in Breda  met deelname van boksers uit de Vlaamse Boksliga, 10 boksers behaalden een 
gouden medaille. 
 
In maart 2013 hadden wij de Vlaamse Ligakampioenschappen met inschrijvingen van 150 
Schoolboys, Juniors, Youth en Elite-amateurs. De 1/8 finales werden afgewerkt in Deinze.  
De ¼ finales, ½ finales en finales gingen door in de bokszaal van Golden Gloves Gent, deze 
zaal hier. 
 
De finales van de Nationale Nieuwelingenkompetitie en de kampioenschappen van België 
voor liefhebbers gingen eveneens door in Gent op 6 en 7 april 2013. 11 nieuwelingen 
behaalden een gouden medaille en 9 liefhebbers werden kampioen van België. 
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Sinds begin seizoen 2011-2012 is de Vlaamse Boksliga gestart met een ligaploeg. Deze 
selectie bestaat uit de meest beloftevolle jonge boksers uit de Vlaamse Boksliga. De 
bedoeling is met deze ligaploeg deel te nemen aan internationale tornooien en 
kampioenschappen, wat hun sportieve ontwikkeling en ervaring alleen maar ten goede kan 
komen. Het einddoel is de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. 
Een Technische Commissie werd opgericht en de trainers Hubert Firens en Noel Van Roy 
zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van de ligaploeg en de technische leiding. 
Er worden maandelijks trainingen gegeven en er wordt met de ligaploeg deelgenomen aan 
tornooien en kampioenschappen.  
Een internationaal tornooi in Porto-Portugal, de Hvidovre Box Cup in Denemarken, de 
Limassol Box Cup in Cyprus, de 21° Summer Universiade in Kazan-Rusland, de Europese 
kampioenschappen Youth in Rotterdam, de HSK Boks Cup in Hillerod-Denemarken, het 
Tammer-tournament in Tampere-Finland. 
In al deze  tornooien behaalden onze boksers medailles of leverden schitterende prestaties. 
 
Wij durven gerust stellen dat het werkjaar 2013 en zeer druk jaar was waarbij de VLBA zich 
intens heeft ingezet en samen met de Technische Commissie hun werk zullen verderzetten 
in 2014. 
 
Met sportieve groeten,  
Het Bestuur  VLBA 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG VLAAMSE ELITE BOKS AFDELING 2013 
 

 2013   2012  VERSCHIL 
Aantal vergunningen elite boksers :39  45  - 6 
Aantal vergunningen agent :11  13  - 2 
Aantal vergunningen promotor :11  09  + 2 
Aantal vergunningen speaker :03  06  - 3 
Aantal elite kampen op VBL meetings : 84  79  + 5 
Aantal elite kampen niet VBL boksers op VBL meeting:   11    
Aantal elite kampen Wallonië met VBL boksers : 13  05  + 8 
Aantal elite kampen buitenland met VBL boksers : 07  09  - 2 
Totaal geleverde elitekampen VBL boksers in 2013: 104  93  + 11 
 

Aantal titelkampen = 11  11  10  + 1  
3 kampioenschappen VBL 
3 kampioenschappen van Belgie 
1 GBU wereldkampioenschap 
1 WBF Intercontinental kampioenschap 
1 EBU – EU kampioenschap 
1 WIBF wereld kampioenschap vrouwen 
1 unificatie WIBF – WBF - WIBA wereld kampioenschap vrouwen 

 

Aantal kampioenen (behaald en/of behouden in 2013): 
Reda Azzaoui– VBL superlicht - WP EvaggelosTsirimokos 
Arno Casteleyn- VBL halfzwaar – WP Carlos Schram 
Yves Ngabu - VBL cruisers – WKO1 Victor Scalia 
Bilal Lagoune– Belgisch kampioen cruiser - WP Christophe Dufaux 
Bilal Lagoune – Belgisch kampioen cruiser - WP Fabrice Clement 
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Ahmed El Hamwi – Belgisch kampioen superlicht – WP TarikMadni 
Ismael Abdoul – WBF Intercontinental kampioen cruisers – WP Ben Nsafoah 
Hedi Slimani– GBU – WKO3 Michael Nyawade 
Delfine Persoon – WIBF wereldkampioen – WP Anita Torti 
Delfine Persoon – WIBF/WBF/WIBA wereldkampioen – Lucia Morelli 
 

Meetings met Elitekampen in de Vlaamse Boksliga: 
 
12 01 13 Gent   3 Elitekampen 
12 01 13 Sint Truiden  2 Elitekampen 
02 02 13 Ingelmunster  3 Elitekampen 
15 02 13 Deinze  1 Elitekamp 
23 02 13 Roeselare  6 Elitekampen 
29 03 13 Gent   8 Elitekampen 
19 04 13 Gent   3 Elitekampen 
20 05 13 Deinze  4 Elitekampen 
08 06 13 Gent   2 Elitekampen 
15 06 13  Lichtervelde  2 Elitekampen 
22 06 13 Geraadsbergen 3 Elitekampen 
29 06 13 Ninove  6 Elitekampen 
06 07 13 Brugge  2 Elitekampen 
23 08 13 Oostende  7 Elitekampen 
21 09 13 Brugge  1 Elitekamp 
0410 13 Gent   6 Elitekamp 
05 10 13 Geraardsbergen 3 Elitekampen 
12 10 13 Middelkerke  6 Elitekampen 
26 10 13 Tienen  1 Elitekamp 
0111 13 Izegem  7 Elitekampen 
1111 13 Zwevezele  3 Elitekampen 
1611 13 Gent   1 Elitekamp  
1312 13 Aalst   4 Elitekampen 
14 12 13 Pamel   4 Elitekampen 
25 12 13 Izegem  7 Elitekampen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASISOPDRACHT 02: Recreatieve sportbeoefening 
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Mensen warm maken voor het boksen door hen de beginselen van de sport bij te brengen. 
 VOORBEELDEN: 

-Nieuwe leden kunnen enkele proeflessen gratis (maar wel verzekerd) meedoen, om zo een 
     
  idee te krijgen van de Bokssport. 
-Activiteiten organiseren in samenwerking met gemeentelijke sportdiensten en andere   
 verenigingen (o.a. Antwerpen Sport). 
 

4.STRATEGISCHE DOELSTELLING 
Tegen 2016 heeft de Vlaamse Boks Liga meer jongeren bereikt via de bokssport.  

              Meetplan: 

Indicator(en) Het aantal bereikte jongeren per jaar 

Meetnorm Stijgende trend 

Meetbron(nen) Ledenbestand VBL 

Meetwijze Ledenlijsten 

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 

Resultaten effectmeting: 
Er waren in 2013 1079 recreatieve sportbeoefenaars. Dat zijn er exact 28 meer dan in 2012, 
een toename met 1,05%. 
 

Evaluatie: 
Dit is minder dan verwacht, aangezien onze verwachtingen rond de 3 % lag. 
Bijsturingen zijn hier niet nodig, daar alles ongeveer naar wens verloopt. 
 
 

OPERATIONELE DOELSTELLING 
4.1 Vanaf 2013 richt de Vlaamse Boks Liga gemiddeld 1recreatief boksevenement in voor de 
jeugd.  
Een vorm van boksen waarbij enkel de techniek en de voor de bokssport nodige fysieke 
elementen worden beoefend zonder dat er rechtstreekse contacten plaatsvinden. 
GEPLANDE ACTIVITEITEN: 
 

                     - schoolsportdagen (Kick op Sport) → in samenwerking met de   
                  Vlaamse Schoolsport 
 - sportdagen in samenwerking met BLOSO 
      - trainingskampen (België en Nederland) 
 - Antwerpen Sport 
 - Hasselt: de Olympische droom - kindersportdag 
Meetplan 
 

Indicator(en) Aantal recreatieve jeugdactiviteiten per jaar 

Meetnorm Jaarlijkse evaluatie van de organisaties met als basis cijfergegevens 
over 2013/2016 

Meetbron(nen) Aanvragenbestand organisaties bij de federatie 

Meetwijze Checken van soorten activiteiten 

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

Resultaten effectmeting: 
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Antwerp Box Academy: door Nadia Benabdessamad 

 
 Wij geloven in sociale rechtvaardigheid en eerlijke beeldvorming. Vooral als het gaat over 
veelkleurigheid en onze stad. Wij zijn een theatergezelschap die actief op zoek gaat naar 
partnerships die gelijkgestemde visies promoot en zelfs mee uittekent. Wij zijn 
SINCOLLECTIEF; eerdere producties van ons zijn H&G grimmiger (een moderne remake op 
Grimm's Hans en Grietje), TROOST (muziektheater die het verhaal vertelt over Milla en 
Jabaar's vreemde vriendschap) en voor de laatste productie(s) hebben we zelfs Renald 
gecast als bokstrainer in ons stuk "The Rumble in the Jungle"; het relaas van Mohammed 
Ali's legendarische gevecht in Kinshasa, Zaïre (1974) (trailer kan u hier bekijken: 
http://www.youtube.com/watch?v=tQBk22_YLmk + 
http://www.cobra.be/cm/cobra/videozone/rubriek/podium-videozone/131017-mv-
rumbleinthejungle-maf) 

  
Ondertussen werken we nu al 2,5 jaar samen met Antwerp Boxing Academy.  
  
En altijd is de basis constructief en respectvol. Voor ons is Antwerp Boxing Academy een 2e 
thuis geworden. Het voelt goed aan om een boksclub als dat van Renald Devulder en 
Yamina Zebchine te ondersteunen. Allebei zijn zij figuren waar je naar kunt opkijken. Renard 
heeft een oneindig vuur om de boksambacht aan de man te brengen. Hij is een coach in hart 
en nieren. Zijn passie motiveert tal van jongeren en kinderen.  
  
In een wereld waarin je je hoofd ternauwernood boven water kan houden, is de boksclub van 
Renald en Yamina een bakermat en thuishaven geworden voor veel jongeren.  
Er wordt niet gekeken naar kleur, religie en/of politieke overtuiging. Bij Renald en Yamina 
draait het om motivatie en de wil om ergens te geraken. Yamina is zoals bij veel koppels, de 
sterke vrouw achter de man. Zij regelt, registreert en onderhandelt contracten, kortom op 
inhoudelijk/zakelijk niveau is zij diegene die de boksclub draaiende houdt. Een perfect 
aanvoelen en aanvullen van elkaar gebeurt in ABA organisch.  
  
Het is niet hun doel om moordmachines te maken van hun jongeren, integendeel, het 
verkennen van fysieke en mentale grenzen staat centraal in hun werking. De boksers uit hun 
stal zijn bekend en minder bekend, wat er eigenlijk niets aan toe doet, want al hun boksers 
zijn betere mensen geworden door de specifieke benadering in menskunde.. 
  
Niet alleen werken wij samen met Renald en Yamina rond theaterproducties. Wij zijn ook 
jongerencoaches die voor een aantal opleidingen van VDAB de voortrajecten organiseren. 
Onze coachings met jongeren gaan vooral over gesprekstechnieken en weerbaarheid op de 
werkvloer. We proberen zoveel mogelijk toeleidingen hard te maken, vb: afgelopen januari 
en februari hebben we de voortrajecten voor Lasopleiding van VDAB in ABA laten doorgaan. 
De cursisten zijn veelal maatschappelijk kwetsbare jongeren uit het Antwerpse. In de 
Antwerp Boxing Academy kregen ze de boksprincipes mee van Renald en zijn levensverhaal 
was een toetje waar ze zich op inspireerden. 
  
De unieke locatie en faciliteiten van Antwerp Boxing Academy met name, 
cafetaria/vergaderzaal, + zaal met boksring + 2e zaal met boksring, zijn plekken waar 
motivatie en competitie kleeft aan de muren. Maar het draait vooral om de liefde voor de 
boksport en de sportiviteit die daarbij gepaard gaat. 
  
Ondertussen speelt Renald ook een rol in "a fistfull of memory's", een kortfilm ihkv 50 jaar 
migratie in België. In deze film proberen we ook de bokssport te promoten; zijn rol is altijd 

http://www.youtube.com/watch?v=tQBk22_YLmk
http://www.cobra.be/cm/cobra/videozone/rubriek/podium-videozone/131017-mv-rumbleinthejungle-maf
http://www.cobra.be/cm/cobra/videozone/rubriek/podium-videozone/131017-mv-rumbleinthejungle-maf
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levensecht; hij speelt zichzelf; een bokstrainer die een jonge Marokkaan (kleinkind van 1e 
generatie emigranten) coacht tijdens het boksen. 
  
Bij Antwerp Boxing Academy draait het niet alleen om "den boks", het gaat over 
voorbeeldfuncties, het gaat over heldendom, het gaat om passie en liefde voor de sport. 
  
Heel jammer zou het zijn als deze plek, waar zoveel Antwerpse boksgeschiedenis aan vast 
hangt, verloren zou gaan. We dringen er op aan om dit goed te overwegen. Voor veel 
Antwerpse jongeren en kinderen zou dit een emotionele verliespost zijn. 
  
Vriendelijke groeten 
Nadia Benabdessamad 
SINCOLLECTIEF 
0488 92 02 47 
benabdessamad.nadia@gmail.com 
 

FALCONS ST NIKLAAS: 

 
BC Falcons uit Sint-Niklaas is officieel lid van de stedelijke sportraad van Stad Sint-Niklaas. 
Jaarlijks nemen wij deel aan verschillende evenementen die door deze sportraad worden 
georganiseerd en zijn we vertegenwoordigd op de jaarlijkse ledenvergadering.  
  
                Dit betreft de ‘sportmarkt’ waarbij een ganse dag alle kinderen uit de stad alle 
sporten mogen             komen uitproberen. 
  
                Tevens nemen we deel aan de ‘buitenspeeldag’. Op deze dag komen alle 
leerlingen tot 12 jaar, alle   sporten uitproberen op de Grote Markt.  
  
                Op vraag van enkel scholen werd reeds in onze club een demonstratie gegeven 
aan leerlingen uit       het derde middelbaar 
 

BIM MERKSEM: 
Zoals elk jaar werden door Boxing Instruction Merksem initiaties gegeven aan enkele 
scholen tijdens de sportdagen. 
April / mei 
Sportdagen aan: 

- St Lutgardis  Merksem. 
- GIB  Brasschaat 
- St Jozef  Merksem 

Op deze sportdagan werd een initiatieles gegeven van een 1,5 tot 5 uur aan groepen van 
een 20-tal persoenen. 
Al de lessen werden gegeven dppr BLOSO gediplomeerde trainers. 
Elk jaar zien we dat na deze lessen enkele jongeren hun weg naar de sportvereninging 
vinden. 
 
 

BC MONTEYNE: 

 
Tien jaar geleden werden wij aangesproken door de sportfunctionaris van Ingelmunster met 
de vraag of wij dat zagen zitten om initiatie te geven aan een sportschool uit 
Oudenaarde.We hebben daar op ingegaan en dit heeft blijkbaar goed mee gevallen,want de 
dag erna kregen we al de vraag van de school uit om volgend jaar vast te leggen.De 

mailto:benabdessamad.nadia@gmail.com
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jongeren zijn zeker geinteresseerd maar Oudenaarde is dertig kilometer van bij ons.Het is te 
begrijpen dat er daardoor geen nieuwe leden bij komen van die sportschool. 
  
Groeten Gino Adam 
 

BC NOBLE  ART DEINZE: 
 
Hier de samenwerkingen met Boxing Club Deinze VTI Deinze,Herasmus 
Deinze,Stadsbestuur Deinze en Sport Na School dat zijn scholen over gans de regio Deinze 
die op vrijdag komen trainen, kort samen gevat SNS 
Ik hoop dat dit voldoende is 
Roland 
 

THE BOKSKES STEKENE 
 
Beste, 
  
Zoals jullie merken, doen wij er alles aan om de bokssport te promoten bij het grote publiek 
en zijn wij er op gebrand om deze veelzijdige sport op een positieve manier in beeld te 
brengen.  
  
We proberen de jeugd te betrekken bij activiteiten en laten de pers hier een positieve noot 
over schrijven; 
we laten Gerard meedoen aan een ludiek programma ivm ouderen en sport op VTM, zodat 
iedereen kan zien dat iemand die gebokst heeft niet perse een wrak moet zijn op fysiek en 
psychisch vlak; 
organiseren een gratis opendeur,.... 
  
Als jullie nog suggesties hebben of indien jullie zelf een programma hieromtrent op poten 
hebben gezet, horen we dit graag.  
  
Nog veel te veel krijgt de bokssport een negatieve bijklank en daar willen we samen iets aan 
doen!! 
  
  
Groetjes,  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Karien De Stobbeleir 
1) trainingsessies met de Broederschool Van Stekene 
 
a) aantal deelnemers 
Per sessie konden we rekenen op ongeveer twintig leerlingen van de Broederschool van 
Stekene. Gerard Jansen en Gino Chamonin verzorgden de eerste twee trainingen. Karien 
De Stobbeleir ondersteunde de werkende ploeg. 
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De derde training werd gegeven door Gerard Jansen, Gino Chamonin en Peter Saerens. 
Karien zorgde voor de ontvangst en het materiaal. 
De laatste keer dat de leerlingen bij ons kwamen trainen konden ze zich allemaal eens 
meten met onze bokser Patrick Boshuizen, met de adviezen van de trainers Gino Chamonin 
en Gerard Jansen. 
De ontvangst, het materiaal en het beantwoorden van de vragen onder de geïnteresseerden 
werden verzorgd door Karien De Stobbeleir.  
Dirk Rogiers had in het begin al contacten gelegd met de school in kwestie.  
 
b) Medewerking andere organisaties 
Het spreekt voor zich dat er een goede samenwerking vereist werd van de directie van de 
Broederschool, de sportleerkracht en de leerlingen.  
Verder konden we ook rekenen op een samenwerking met de wase pers om dit project wat 
extra kracht bij te zetten door te adverteren. Het gaat dan om een samenwerking met Ives 
Vrebos van De Gazet Van Antwerpen en Paul Van Landeghem van het Nieuwblad en Het 
Laatste Nieuws. 
 
c)Vrijwilligers 
 Dirk Rogiers: eerste contactlegging met de school 
Gerard Jansen: uitbouw programma, training van de leerlingen, aanschaf boksmateriaal 
Gino Chamonin: training leerlingen en hulp bij uitbouw van trainingsprogramma 
Karien De Stobbeleir: aanschaf boksmateriaal, verdere contacten met de school en 
turnleerkracht, briefwisseling met de ouders van de leerlingen, uitnodiging van de pers en 
verdere afspraken met de pers, klaarleggen van het materiaal voor en tijdens de trainingen. 
Naammerken van het boksmateriaal. 
Ontvangst van de pers, de leerkracht en de leerlingen. 
Peter Saerens: Hulp bij het training geven van de leerlingen 
Patrick Boshuizen: Sparren tegen elke leerling. 
 
d) Gevolgen voor de club 
Na de trainingsessies met de school, konden de een stijgend aantal leden waarnemen in de 
club. Zeker wat het ledenaantal betreft van deze leeftijdscategorie. 
 
Wat we wel konden opmerken is dat deze jonge leden meestal niet konden volharden en na 
een paar weken of maanden al terug afhaakten. 
Maar ook na geruime tijd blijven we leden aantrekken van deze leeftijdsklasse. 
Daarmee kunnen we stellen dat onze doelstellingen met betrekking tot de trainingsessies 
met de school wel volbracht zijn. 
De bokssport is op een positieve manier in de kijker gesteld zowel bij de leerlingen en hun 
ouders, leerkrachten maar ook bij het grote publiek met dank aan de wase pers. De jongeren 
weten hun weg te vinden naar de bokssport en daar was het ons om te doen. 
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BOX COMPANY GENK: 

 
Initiatielessen 2013; 
1 feb. school Materdei Overpelt 2x 1uur 
14 mrt. Special Olympics Dommelhof Neerpelt 2uur 
3 apr. Sportkamp Uitdaging Genk 2uur 
11 apr. KPC Uitdaging 2uur 
15 apr. school Boseind Neerpelt 8.30u- 15.30u 
18 apr. school Boseind Neerpelt 8.30u- 10.10u 
19 apr. school Materdei Overpelt 9.00u- 15.15u 
22 apr. school? Sportcentrum Genk 8.30u- 10.00u 
29 apr. school? Sportcentrum Genk 8.30u- 10.00u 
3 mei Bree-Opitter 9.30u-14.45u 
6 mei KPC Lommel 10.00u- 12.30u 
13 mei school Grote Heide Neerpelt 8.40u- 11.45u 
14 mei school Grote Heide Neerpelt 8.40u- 10.30u 
30 mei Lanaken sportdag 12.20u- 14.20u 
6 juni personen met psychische problemen Dommelhof Neerpelt 10.00u- 12.15u 
14 juni school sportcentrum Genk 2x 1uur 
24 juni Hasselt 10.00u- 15.00u 
25 juni Zolder 12.30u- 14.30u 
27juni school Herent Neerpelt 8.45u- 11.55u 
3 okt. Bree-Opitter 9.30u- 15.30u 
17 okt. Dommelhof Neerpelt 1x 1uur 
21 nov. DAS-beurs Dommelhof Neerpelt 9.00u- 16.00u 
22 nov. DAS-beurs Dommelhof Neerpelt 9.00u- 16.00u 

 
Zie ook Bijlage B 
 

GOLDEN GLOVES GENT: 
 
Zie Bijlage C + foto’s. 
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Evaluatie: 

 
In vergelijking met de vorige jaren waar de clubs weinig of niet meewerkten aan de 
bevragingen noteren wij een positieve trend. 

 

ACTIES: 
 
Het laten kennismaken van de jeugd met de bokssport op evenementen georganiseert door 
de technische commissie van de Vlaamse Boksliga vzw   
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Enkele foto’s initiatietrainingen Vlaamse Ligaploeg: 
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4.2 OPERATIONELE DOELSTELLING 
Vanaf eind 2014 vertoont het aantal recreatieve boksers een stijgende trend. 
 
(Het recreatief is rechtstreeks verbonden met het competitief boksen.  Wanneer de sport 
kampioenen heeft die, met regelmaat, in de media komen zal het recreatief boksen 
samenhangend stijgen.  Dit fenomeen was reeds merkbaar ten tijde van Jackson in het 
Antwerpse.) 
 

Indicator Aantal recreatieve boksers per jaar 

Meetnorm Stijgende trend 

Meetbron Gegevensbestand Vlaamse Boks Liga vzw  

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment Maart 

Meeteigenaar/Metbewaker Etienne Brusselmans  

 

Resultaten effectmeting: 
Zie operationele doelstelling 4.1 
 

Evaluatie: 
Matig positief. 
 

ACTIES 
Het promoten van recreatief boksen;  
Het geven van aparte trainingen op recreatief niveau. 
 

5.Strategische Doelstelling 
Tegen 2016 zijn het aantal jongeren vanaf 8 à 10 jaar in de boksclubs gestegen. 
(Op deze wijze kunnen ze de noodzakelijke technieken verwerven zonder blootgesteld te 
worden aan de risico’s die aan vechtsporten verbonden zijn.)  
 

Meetplan: 

Indicator(en) Aantal jongerenactiviteiten bij de federatie 

Meetnorm Stijgende trend 

Meetbron(nen) Gegevensbestand VBL 

Meetwijze Telling 

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 

Resultaten effectmeting: 
Aangezien er vele clubs meewerken aan sportbeurzen e.d. zijn het aantal aansluitingen  niet 
veelzeggend. 
 

Evaluatie: 
Kan veel beter. 
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Operationele Doelstelling 
5.1 Vanaf 2013 Stijgt het aantal actieve jongeren tussen 8 à 10 jaar in de clubs gemiddeld 
met 2% per jaar met totaal ongevaarlijke trainingsvormen op individuele basis. 
 
Meetplan: 

Indicator(en) Verenigingen die gebruik maken van deze trainingsvormen 

Meetnorm Project analyseren in 2016 

Meetbron(nen) Gegevens van de aangesloten clubs (steekproeven bij de verenigingen) 

Meetwijze Controle van deze trainingsvormen in 2013/2016 

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 

Resultaten effectmeting: 
In gans Vlaanderen tellen we ongeveer 30 actieve jongeren tussen de 8  en de 10 jaar. 

 

Evaluatie: 
Evaluatie is niet mogelijk omdat dit de eerste maal is dat we deze meting uitvoeren. 
Wij hopen voor volgend jaar een stijgende trend te zien zoals vooropgesteld in de 
operationele doelstelling. 

 

Acties: 
Promoten van de bokssport in de scholen(door het geven van seminaries) 
Het geven van trainingen aan de jongeren zonder fysiek contact 
Compitities en demonstraties inrichten voor de jongeren zonder fysiek contact waar enkel de 
techniek beoordeelt wordt en dit met zéér beschermende handschoenen (16oz) en een zéér 
ervaren scheidsrechter met de nodige scholing en bekwaamheid die het geheel in goede 
banen kan leiden.  Het resultaat moet enkel een waardering zijn ten aanzien van de 
techniek. 
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BASISOPDRACHT 03: Begeleiding van de aangesloten 
sportclubs en informatieopdracht uitvoeren 

 
1. Begeleiding inzake kwaliteitszorg: 
- Streven naar kwalitatieve opleiding voor de clubtrainers. 
- Uitbouwen van de structuur (in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool). 

 

2. Begeleiding inzake sporttechnische werking: 
- Er worden voor de aspiranten (kinderen vanaf 12 jaar) ook al wedstrijden 

voorzien. Maar hier betreft het kindvriendelijke partijen, waarbij er geen winnaar 
bekend wordt. Hierdoor wordt de jeugd op vroegere leeftijd aangesproken, 
waardoor het aanbod aan jeugdleden in de verenigingen omhoog stijgt.  

- De boksers worden alleen beoordeeld op technisch gebied, het winnaaraspect 
wordt achterwege geplaatst.  

 

3. Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve taken: 
- Samenkomen met de bestuursleden van de aangeworven verenigingen 

(clubverantwoordelijken) via periodieke vastgelegde vergaderdagen. 
- Informatie overmaken van de vergaderingen aan de sportclubs via e-mails. 

 

4. Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen 

organisatie aan de sportclubs: 
De federatie biedt een meerwaarde aan de informatieopdracht, via volgende items: 
 

 Website 
 E-mailberichten 
 Ranglijsten van de boksers (sites Boxe record, Boxe Belgium en Vlaamse 

Boksliga) 
 Officiële berichten 
 Nieuwsflashes - Via verslagen 
 Vergaderingen met clubverantwoordelijken (trainers, managers, …). 

→ Dit is beschikbaar voor de aangesloten clubs, alsook voor de boksers zelf      
    door gebruik te maken van internet. 
 

 

5.Strategische Doelstelling 
De VBL biedt extra ondersteunende infokanalen in verband met de sporttechnische werking 
van de VBL. 
 
Meetplan: 

Indicator(en) Evaluatie v/d clubs ivm communicatie Vlaamse Boks Liga vzw  

Meetnorm Scoren 80% v/d clubs mi,imaal goed 

Meetbron(nen) Formulier 

Meetwijze Bevraging 

Meetfrequentie Eind 2016 

Meetmoment(en) November 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 
 

Resultaten effectmeting: 
Alle inkomende briefwisseling van alle officiele instanties en internationale boksbonden 
worden aan alle leden doorgestuurd. 
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Evaluatie: 
Wij ervaren dat de leden dit ten zeerste waarderen en hierin weing 
verbeteringsmogelijkheden inzitten. 
 
 

OPERATIONELE DOELSTELLING 
5.1Jaarlijkse kalender 2013 / 2016 opmaken met de vooropgestelde boksmeetings & 
Kampioenschappen en communicatie tussen de VBL en haar clubs / leden verbeteren 
tussen 2013/2016. Vanaf 2013 beschikt de Vlaamse Boks Liga vzw jaarlijks over een 
algemene kalender met data en noodzakelijke gegevens die wekelijks word aangepast. 
Meetplan: 

 Indicator(en) De kalender 

Meetnorm Wekelijkse update 

Meetfrequentie 1 x jaar 

Meetmoment(en) Juni 

Meeteigenaar / 

Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 

Resultaten van de effectmeeting: 
Kalender werd effectief wekelijks aangepast. 
De aanvragen door de inrichters voor het organiseren van een meeting werden allemaal op 
de correcte manier aangevraagd en op de kalender geplaatst en doorgestuurd naar elk lid 
van de VBL per elektronische mail. Tevens ook vermeld op de website. 
 

 

Evaluatie: 
De persoon verantwoordelijk om deze gegevens te verzamelen en door te sturen heeft zijn 
werk meer dan naar behoren gedaan. 

 

 

ACTIES: 
Het wekelijks updaten van de site 
Het versturen van alle info via email 
(Het aanstellen van een persoon die zich ontfermt over de operationele doelstellingen/acties 
binnen de federatie.  Deze persoon zal de leden informeren over de bijscholingen, 
demonstraties, regionale- en nationale trainigen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 
5.2 Vanaf 2013 verhoogt het e-mailbestand van de Vlaamse Boks Liga vzw met 5 %. 
Meetplan: 

 Indicator(en) Aantal e-mailadressen 

Meetnorm Stijging met 5 % per jaar 
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Meetbron(nen) E-mailbestand 

Meetwijze Checken 

Meetfrequentie Jaarlijks 

Meetmoment(en) Juni  

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 

 

Resultaten effectmeting: 
Iedere club heeft momenteel een e-mail adres die opgeslagen is in het bestand van de 
Vlaamse Boksliga. Wij verwachten dat dit jaarlijks zal verhogen. 

 

 

Evaluatie: 
Zeer positieve trend welke niet voor verbetering vatbaar is. 
In feite is het einddoel bereikt. 

 

ACTIES: 
Reeds gezegd in voorgaande: persoon aanstellen die de verantwoordelijkheid heeft de 
ganse liga op de hoogte te houden ivm bijscholingen/ demo’s enz. 

 

Operationele Doelstelling 

5.3 De VBL biedt extra ondersteunende infokanalen in verband met de sporttechnische 

werking VBL. 
 

Meetplan: 

Indicator(en) Aanbod informatiekanalen 

Definitie indicator De informatiekanalen dienen te worden behouden, geoptimaliseerd 
(ondersteunend materiaal ter verhoging van de kwaliteit) te worden en 
uitgebreid te zijn met initiatieven. 

Meetnorm Vergelijking infokanalen 2013/2016 

Meetbron(nen) Website VBL, bijscholingen, nieuwflashes, mediatheek 

Meetwijze Kwaliteitscontrole en analyse van infokanalen 

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment(en) Augustus 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

Resultaten effectmeting: 
In 2013 werd hier niets voor ondernomen. 

 

 

Evaluatie: 
Kan niet geevalueerd worden. 

 

ACTIES: 
Bezorgen aan de leden van alle info die we binnenkrijgen van alle met sport te maken 
instanties. 
(BLOSO, VTS, VDT, VSF enz.. 
 

BASISOPDRACHT 04: Bijscholingen en kaderopleidingen 
 
- Verplichting van door bloso gediplomeerde trainers binnen de verscheidene 

boksclubs. 
- Kaderopleidingen worden gegeven door de Vlaamse Trainersschool (VTS). 
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- Verplicht examen om AGENT binnen de bokssport te worden. Elite-boksers boksen 
onder een erkende agent, waarbij ze een overeenkomst afsluiten. Om agent te kunnen 
worden, moet men verplicht 2 jaar lid zijn van een aangesloten boksclub en minstens 65 
% behalen op het eindexamen.  

- Bijscholingen voorzien voor de erkende trainers en scheidsrechters van de Vlaamse 
Boks Liga. 

 

6.STRATEGISCHE DOELSTELLING 
Alle bij de Vlaamse Boks Liga vzw aangesloten trainers moeten tegen eind 2016 een  
bij de VTS behaald trainersdiploma bezitten. 
 
Meetplan: 

 Indicator(en) Aantal gediplomeerde actieve trainers 
Meetnorm 100 % 
Meetbron(nen) Clubgegevens 
Meetwijze Bevraging bij de clubs 
Meetfrequentie 1 x om de 2 jaar 
Meetmoment(en) 2014-2016 
Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

Resultaten effectmeting: 
Van de 44 aangesloten clubs zijn er 29 met een door BLOSO erkende trainer 
 

Evaluatie: 
Dit zijn er zeven meer dan verleden jaar wat men toch enigszins positief mag noemen. 
Diegenen die tegen het seizoen 2015 - 2016 geen erkend diploma zullen behaald hebben 
zullen geen tijdelijke vergunning van trainer meer krijgen 
 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 
6.1 Per jaar schrijven zich gemiddeld 10 trainers in voor de cursus initiator boksen bij de 
VTS. 
Meetplan: 
  

Indicator(en) Aantal stagiairs 

Meetnorm Gemiddeld 10 

Meetbron(nen) VTS-Deelnemerslijsten 

Meetwijze Tellen 

Meetfrequentie 1 x jaar 

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

Resultaten effectmeting: 
Er waren ongeveer 30 inschrijvingen waarvan er maar effectief 10 hebben deel genomen 
aan de cursus. 7 kandidaten zijn geslaagd voor het diploma initiator. 
 
 
 

Evaluatie: 
Dit zit op schema, spijtig dat ze alle 30 niet hebben deelgenomen. 
Al bij al zijn we licht tevreden. 

 

 

ACTIES: 
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Mensen  via de clubs motiveren de vts cursus te volgen door het geven van info ivm de 
cursus. 
     Enkel personen vergunning of tijdelijke vergunning geven die de vts cursus gevolgd 
hebben of          
     ingeschreven zijn voor de volgende cursus.  (Bij het niet volgen van deze cursus, de 
licentie afnemen). 
     Enkel trainers toelaten om boksers te begeleiden op wedstrijden die beschikken over het 
nodige  diploma. 
 
 

Operationele Doelstelling 
6.2 Vanaf 2013 behalen 5 trainers per jaar een hoger niveau van opleiding.Gebrevetteerde 
trainers worden hierdoor op regelmatige basis bijgeschoold. 
Bij het behalen van een hoger niveau van meerdere trainers, zou het algemeen niveau van 
de bokssport in Vlaanderen moeten omhoog gaan.  
 

Meetplan: 

 Indicator(en) Trainers die hoger niveau halen 

Meetnorm 5 

Meetbron(nen) Inschrijvingslijst 

Meetwijze Tellen  

Meetfrequentie 2014-2016 

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 

Resultaten effectmeting: 
Zolang er geen terainerscursus B door BLOSO wordt uitgeschreven kan hier niet aan 
voldaan worden. 

 

 

Evaluatie: 
Geen evaluatie mogelijk. 

 

ACTIES: 
Het inrichten van minstens 1 bijscholing per jaar voor gebreveteerde trainers. Alle trainers 
dienen deze bijscholingen te volgen. 

 

7.Strategische Doelstelling 
De Vlaamse Boks Liga zal in 2013 / 2016 instaan om bijscholingen te organiseren voor de 
scheidsrechters (juryleden). 
 
 
 
 
 
Meetplan: 

 Indicator(en) Aantal deelnemers per bijscholing 

Meetnorm 100 % 

Meetbron(nen) Gegevens Vlaamse Scheidsrechters afdeling  

Meetwijze Analyse van aantal deelnemers 

Meetfrequentie 1 x per jaar  

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / Secretaris Brusselmans Etienne 
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Meetbewaker 

Resultaten effectmeting: 
De heer JP Van Imschoot volgt jaarlijks cursussen in het buitenland. De resultaten en 
gegevens worden doorgestuurd naar de andere scheidsrechters. 

 

Evaluatie: 
Dit is een begin, maar wij raden toch aan meer initiatieven te nemen. 

 

 

Operationele Doelstelling 
7.1 Vanaf 2013 organiseert de V.B.L. jaarlijks minimum 1 bijscholing voor de scheidsrechters  
      ivm  met de nieuwe reglementering. 
 
Meetplan: 

 Indicator(en) Bijscholingen per jaar 

Meetnorm 1 x per jaar 

Meetbron(nen) Gegevens Vlaamse Scheidsrechters afdeling  

Meetwijze Analyse van aantal deelnemers en cursussen 

Meetfrequentie 1 x per jaar  

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

Resultaten effectmeting: 
Op de jaarlijkse algemene vergadering worden de leden in kennis gesteld van eventuele 
wijzigingen in reglementeringen voor het daaropvolgende seizoen. 

 

Evaluatie: 
Kan nog bijgeschaafd worden. 

 

ACTIES: 
Scheidsrechters en puntenrechters moeten minstens 1 bijscholing  per jaar aangeboden 
krijgen die verplicht te volgen is. 
Tijdens de jaarlijkse  Algemene vergadering van de VSA zullen alle scheidsrechters en 
juryleden worden gebriefd op eventuele nieuwe reglementeringen. Alsook zal er een 
evaluatie van de scheidsrechters en juryleden  gebeuren aan de hand van puntenbriefjes en 
videobeelden. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jaarverslag  Vlaamse Scheidsrechtersafdeling: 
 
Beste sportvrienden, 
 
 
De VSA heeft zijn up en downs ,momenten van succes en vooruitgang met namen de 
opleidingen en evaluatie van de scheidsrechters wat resulteert de promotie van: 
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1. de heer Houblon is gepromoveerd als jurylid D 

2. de heer Maselis is gepromoveerd als jurylid D 

3. de heer Demanet is gepromoveerd als jurylid D 

4. de heer Perdaen is gepromoveerd als jurylid D 

5. de heer De Sutter geslaagd in zijn opleidingen termijn 

6. de heer Van Deverre heeft zijn time keeper diploma ontvangen. 

 
De VSA telt voor 2013-2014 geen stagiairs de heren Winkel  en Deigers zijn gestopt met hun 
opleidingen. 
De VSA merkt nog steeds  een verontrusting toename van geweld tegen de officials. 
De officials stellen vast dat er reglematig problemen zijn met het canvas van de ring en dat 
de publiciteitstkussens langs de buitering hun zicht tijdens een kamp belemmeren, alsook 
soms slechte belichting. 
 
De VSA vraagt aan de VBL om de inrichters er op te wijzen het aanvangsuur te respecteren 
die op het affiche vermeld staat en het officiele programma te respecteren (dit geldt ook voor 
de speakers). 
De VSA vraagt nog steeds naar stagiairs                      
De VSA dring er op aan dat elke club zijn leden informeert over de reglementen van de 
sportcodex. 
De VSA vraagt aan trainers, verzorgers en managers om zo rustig mogelijk te blijven in de 
hoeken tijdens de bokswedstrijd, dit kan soms aanleiding geven tot agressie naar de 
supporters toe. 
 
 

Wij hopen nog op een prettige en sportieve samenwerking met veel boksgenot. 
 

 

 

 

Voorzitter: Jean Pierre Van Imschoot   Secretaris: Brahim Ait-Aadi 

        ref.jpvimschoot@pandora.be                brahim.ait@scarlet.be 

           Gsm :0477/400272                                                                Gsm :0477/977972 

   
 
 
 
 

 
 

 
BASISOPDRACHT 05: Promoten van de eigen sporttak 

 
1. Promotionele activiteiten in samenwerking met derden: 

Naast de samenwerking met BLOSO, werken wij ook nauw samen met de stichting Vlaamse 
Schoolsport (SVS), de Gezinsportfederatie (GFS), de Vlaamse Gezinsportcentrale (VGC), 
SPORTA, VLABUS, FROS en andere organisaties die zich integraal bezighouden met de 
promotie van sport, specifiek of algemeen. Wij willen uiteraard op de ingeslagen weg verder 

mailto:ref.jpvimschoot@pandora.be
mailto:brahim.ait@scarlet.be
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gaan en op die manier het Engels Boksen tot bij iedereen brengen. Want heel vaak is het zo 
dat wie éénmaal geproefd heeft van iets lekkers, meer van dit goede verlangt.  
INITIATIEVEN: 
 

 Bij het initiatief “Kick op sport” (van de Vlaamse Schoolsport), kunnen de jongeren 
tussen de verschillende sporttakken, ook proeven van de bokssport. 

 Bij “SOS-Kinderdorpen”, helpt het mediafiguur SUGAR Jackson ook mee.  

 Het museum “Het huis van Alijn”, voorziet een periode waarbij ze de bokssport 
promoten en alles over het boksen in hun museum weergeven.  

 Ook op Fundagen wordt de bokssport weergegeven. Mediafiguur SUGAR Jackson 
promoot de bokssport bij de jeugd.   

 Kampioenenviering → huldiging van alle Belgische (Vlaamse) kampioenen. 
 Alsook wordt de bokssport gepromoot in Middelbare Scholen, dit gebeurt meestal 

door een aangesloten boksclub (vb: sportdag, geven van initiatielessen tijdens de LO-
les, middagsport, …). 

2. Sportpromotie maken op basis van de schitterende resultaten van onze toppers: 
Alsook willen we de bokssport promoten op basis van de schitterende resultaten van onze 
nationale en internationale toppers. We willen deze atleten (boksers) bekend maken naar de 
buitenwereld toe. 
ACTIVITEITEN - ACTIES 
 

 Belangstelling proberen teweegbrengen voor de Belgische Kampioenschappen. 
 Organiseren van persconferenties voorafgaande een boksmeeting. 
 Het versturen van persflashes voor het afreizen van de elite-boksers naar een 

internationaal (titel)gevecht.  
 Kanalen gebruiken van externe organisaties (websites, tijdschriften) om info mee te 

delen over onze bokssport.  
 Sportzender SPORZA warm houden voor de bokssport en ervoor zorgen dat ze de 

bokssport nog meer in het licht brengen.  
Acties:  Het aanstellen van een PR verantwoordelijke om alle contacten te onderhouden. 
 

8.STRATEGISCHE DOELSTELLING 
De komende 4 jaren (2013 / 2016) zullen de sportclubs verder gestimuleerd worden om deel 
te nemen aan de sportpromotionele initiatieven om de bokssport aantrekkelijker te maken in 
Vlaanderen. 
 
Meetplan: 

 Indicator(en) Aantal sportclubs betrokken bij promotie 

Meetnorm Stijgende trend 

Meetbron(nen) VBL-bestand 

Meetwijze Nagaan deelname sportclubs aan promotionele initiatieven 

Meetfrequentie Jaarlijks 

Meetmoment(en) Oktober 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 

Resultaten effectmeting: 
 
De clubs die hiervoor iets gedaan hebben zijn  o.a.  
- BIM  Merksem 
- The Bokskes Stekene 
- Box Company Genk  -  zie bijlage B 
- BC Monteyne 
- Falcons St Niklaas 
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- Golden Gloves Gent – zie bijlage C 
- Noble Art Deinze 
 

Evaluatie: 
Lichte verbetering tegenover 2012, maar een 15% van de clubs nemen initiatieven om dit te 
verwezenlijken. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING 
8.1 De Vlaamse Boks Liga organiseert jaarlijks 4 promotionele activiteiten in samenwerking 
met derden, alsook met hun internationale toppers. 
Meetplan: 

 Indicator(en) Organisatie promotionele activiteiten 
Meetnorm 4 
Meetbron(nen) VBL-bestand 
Meetwijze Analyse van de promotionele activiteiten 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Maart 
Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

Resultaten effectmeting: 
In 2013 werd er in die zin niets ondernomen. 

 

Evaluatie: 
Hier moet dringend aan gesleuteld worden. 

 

ACTIES: 
ACTIVITEITEN: zie initiatieven / activiteiten promotionele activiteiten (basisopdracht 5.1 en 
5.2). 
Enkel trainers die beschikken over een VTS diploma zullen deelnemen aan promotionele 
activiteiten. Dit om een positief imago van de sport uit te dragen. 

 

Operationele Doelstelling 
8.2 De Vlaamse Boks Liga zorgt in 2013 / 2016 voor de opmaak van een promotiefolder 
betreffende de Engelse Bokssport in Vlaanderen.  
Meetplan: 

Indicator(en) Promotiefolder 

Meetnorm 0 

Meetbron(nen) Bestand met verdeling van folders 

Meetwijze Aantal clubs die de folders hebben gekregen 

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 

Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

 

Resultaten effectmeting: 
Zie operationele doelstelling 8.1 

 

Evaluatie: 
Geen evaluatie mogelijk. 

 

 

ACTIES: 
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Operationele Doelstelling 
8.3 Begin 2013 gebruiken 60 % van de verenigingen de VBL-promotiefolder t.g.v. activiteiten 
in samenwerking met derden. 
 
Meetplan: 

 Indicator(en) Het aantal verenigingen die gebruik maken van promotiefolder 

Meetnorm 60 % 

Meetbron(nen) Bestand met gebruik van folders (VBL-bestand) 

Meetwijze Bevraging clubs 

Meetfrequentie 1 x per jaar 

Meetmoment(en) Maart 

Meeteigenaar / 
Meetbewaker 

Secretaris Brusselmans Etienne 

Resultaten effectmeting: 
De promotiefolder is nog steeds niet gemaakt. Wij zoeken een geschikt en gemotiveerd 
persoon om dit te bewerkstelligen. 
 

Evaluatie: 
Geen. 

 

ACTIES: 
Zie resultaten effectmeting. 

 

Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling 
 

Basisopdracht 1, 2 en 3 werden behoorlijk uitgevoerd in relatie met de doelstellingen. 
In de basisopdrachten 4 en 5 werd er weinig ondernomen. 
 

 

A. Conclusies 
 
Eenieder in de Vlaamse Boksliga met enige belangrijke functie zal zich in de toekomst meer 
moeten inzetten om alle doelstellingen te bereiken tegen 2016. 
 

 

B. Eventuele bijsturingen van de doelstellingen en/of de acties 
 

Vanaf 2014 wordt Dominique Dejonghe aangesteld om zich met niets anders bezig te houden 
dan met beleidsplanningen en rapporteringen, zowel voor het gezond als etisch verantwoord 
sporten. Hij wordt ook de nieuwe meeteigenaar/meetbewaker. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTERING 2015 
 

ERKENDE, NIET-GESUBSIDIEERDE 
SPORTFEDERATIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECREET VAN 13 JULI 2001 HOUDENDE DE REGELING VAN DE ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE 

VLAAMSE SPORTFEDERATIES, DE KOEPELORGANISATIE EN DE ORGANISATIES VOOR DE SPORTIEVE 

VRIJETIJDSBESTEDING 
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RAPPORTERING 2015 
 
 
 
NAAM SPORTFEDERATIE:  Vlaamse Boks Liga 
 
 
DATUM: 07/03/ 2016 
 
 
 
 
 NAAM HANDTEKENING 
 
 
Voorzitter:           Clough Stanley 

Penningmeester: Brusselmans Etienne 
 
Boekhouder: Brusselmans Etienne 
 
 
 
 

 
 DEEL 1: FINANCIËLE RAPPORTERING 2015 

 DEEL 2: WERKINGSVERSLAG 2015 
  

 
indienen vóór 1 april 2016 

 
 

SPORT VLAANDEREN 
Afdeling Subsidiëring 

Arenberggebouw 
Arenbergstraat 5 
1000   BRUSSEL 
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OVERZICHT DOSSIER RAPPORTERING 2015 
 

 
 
DEEL 1: FINANCIËLE RAPPORTERING 2015 

 

I. INLICHTINGSFICHE 2015 

 

II. FINANCIEEL VERSLAG 2015 

A. JAARREKENING 2015 

B. FINANCIEEL VERSLAG 2015 

1. Verslag van de rekeningnazichters 
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DEEL 1 : FINANCIËLE RAPPORTERING 2015  

I. INLICHTINGSFICHE 2015 
 
 
 
 
SPORTFEDERATIE: Vlaamse Boks Liga 
 
 
BOEKHOUDER: 
 

Naam: Brusselmans Etienne 

�Adres werk: Moerbeistraat 5, 2811 Hombeek  

Telefoon werk: 015/33 66 30 

E-mail werk: vlaamseboksliga@telenet.be  

BOEKHOUDKANTOOR: NIET VAN TOEPASSING  

 
PLAATS WAAR DE BOEKHOUDKUNDIGE BESCHEIDEN WORDEN BEWAARD:  
 
 

  op het secretariaat van de sportfederatie 
 

  bij de organisatie die de boekhouding bijhoudt 
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II. FINANCIEEL VERSLAG 2015 
 
 
A. JAARREKENING 2015 
 
 → toe te voegen als bijlage 
 
De jaarrekening bestaat minimaal uit een staat van ontvangsten en uitgaven alsook een toelichting 
(waarderingsregels inventaris + staat van vermogen) zoals bepaald in het koninklijk besluit van 26 juni 
2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (BS 11/7/2003). 
 
 
B. FINANCIEEL VERSLAG 2015 
 

 
1. Verslag van de rekeningnazichters 
 
 → toe te voegen als bijlage 
 
2. Verslag van de algemene vergadering 
 
Het verslag (of de verslagen) van de algemene vergadering(en) tijdens dewelke de 
voorgelegde jaarrekening en het jaarverslag werden besproken en goedgekeurd. 
 
 → toe te voegen als bijlage 
 
NOOT: Het verslag van de rekeningnazichters dient ondertekend te zijn door de 

betrokken rekeningnazichters. 

Het verslag van de algemene vergadering dient ondertekend te zijn door de 

voorzitter en de verslaggever ervan. 
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DEEL 2 : WERKINGSVERSLAG 2015 
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I. RICHTLIJNEN BIJ HET WERKINGSVERSLAG 2015 
 
 

A. Strategische doelstelling / operationele doelstelling 
 
Herneem hier de strategische, respectievelijke operationele doelstelling(en) uit het beleidsplan 2013-

2016. Deze gevraagde herhaling maakt de link tussen effectmeting, evaluatie en conclusies in de 

jaarlijkse rapportering enerzijds en de doelstellingen uit het 4-jaarlijkse beleidsplan anderzijds 

mogelijk en maakt op die manier de effecten van het beleid zichtbaar. 

 

Kopieer de titels ‘strategische doelstelling, resultaten effectmeting en evaluatie’ en/of de titels 

‘operationele doelstelling, resultaten en evaluatie’ zo vaak als nodig. 

 
Resultaten effectmeting 

 
Geef hier alleen de resultaten weer van de effectmeting van de doelstelling. 

Suggesties 

Geef indien mogelijk de resultaten in de vorm van een evolutie over verschillende jaren (bijv. door 

middel van een grafiek): een evolutie van cijfers zegt immers meer dan één enkel cijfer.  

Bedenk dat de resultaten van de effectmeting en de evolutie van die resultaten ook nuttige gegevens 

voor het volgende beleidsplan zijn. 

 
Evaluatie 

 
Evalueer de resultaten van de effectmeting. Indien de resultaten van de effectmeting aangeven dat een 

doelstelling niet behaald wordt of het behalen ervan niet op schema zit, geef dan de (mogelijke) 

redenen of oorzaken. Deze redenen of oorzaken vormen immers mee de basis voor een gefundeerd 

bijsturen van de acties en/of doelstellingen. 

 
 

B. Overzicht acties 2015 en relatie met de doelstelling 
 
Geef een overzicht van de effectief gerealiseerde acties/activiteiten/maatregelen in 2015 met de nodige 

relevante informatie (bijv. datum, soort activiteit, plaats, doelgroep, deelnemende scholen, …). 

Suggestie: bedenk dat een goed jaarlijks overzicht van de activiteiten in de rapportering de 

gegevensverzameling (profiel) in het volgende beleidsplan zal vergemakkelijken. 

 

Geef de link met de operationele en strategische doelstelling (geef m.a.w. aan welke doelstelling(en) 

de verschillende acties helpen verwezenlijken). 

 
Evaluatie van de acties 

 
Geef de resultaten weer van eventuele (kwantitatieve en/of kwalitatieve) metingen op niveau van de 

acties (zoals bijv. aantal deelnemers, aantal deelnemende clubs, tevredenheidsscore, …). 

Geef een korte evaluatie van de acties/activiteiten/genomen maatregelen.  

Suggesties 

Naast het meten van de doelstellingen is het nuttig om ook de acties zoveel mogelijk te meten aan de 

hand van objectief materiaal (kwantitatieve en/of kwalitatieve metingen, bevragingen, …). Beide 

soorten metingen geven immers waardevolle doch verschillende informatie. De effectmeting van de 

doelstellingen geeft aan in hoeverre de doelstellingen al zijn bereikt en toont dus het effect van de 
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acties aan. Metingen en vaststellingen op niveau van de acties kunnen aangeven welke acties beter of 

minder goed leiden tot het realiseren van de doelstellingen en vormen uiteraard ook de basis tot het 

verbeteren van de acties op zich. Een goede evaluatie op niveau van de acties helpt de sportfederatie 

dus weloverwogen keuzes te maken bij eventuele bijsturingen. 

Bedenk dat de meetresultaten op niveau van de acties eveneens bruikbaar materiaal zijn voor het 

volgende beleidsplan. 

 
 

C. Conclusies  
 
Trek de nodige conclusies uit de evaluatie van zowel de doelstellingen als de acties.  

 

 

D. Eventuele bijsturingen van de doelstellingen en/of de acties 
 
Geef aan of, waar (bijv. welke acties of doelstellingen) en hoe zal bijgestuurd worden. 

Suggesties 

Pas het beleidsplan aan (in kleur, met jaartal van de aanpassing). Zo blijft het beleidsplan een 

bruikbaar up-to-date instrument. 

Bezorg deze aanpassingen ook aan Sport Vlaanderen. 
 
 
 
 

 



 Rapportering 2015 erkende Vlaamse sportfederaties    9 / 31 

 

II. MODEL WERKINGSVERSLAG 2015 
 
 

A. Strategische doelstelling / operationele doelstelling 
 
1. Organiseren van Competitieve sportbeoefening: Voornaamste doelstelling 

• Competities in Vlaanderen en/of Brussel-Hoofdstad 
• Kampioenschappen van de Vlaamse Boks Liga 

Doel:  
Het detecteren en selecteren van talentvolle en beloftevolle atleten. Deze atleten 
goed omkaderen en ondersteunen zodat deze zich ten volle kunnen ontplooien en 
ontwikkelen tot international atleten met als einddoel de volgende Olympische 
Spelen 2016. 
 
Werking: 
Minumum om de 2 weken gezamelijke trainingen met alle geselecteerden. 
Omkadering van de atleet door geschoolde trainers en specialisten. 
 
 
Samenvatting  activiteiten sportjaar 2015 
 

Meetings in de Vlaamse Boksliga: 
 

10 01 15 Gent  8  liefhebberskampen   

24 01 15 Antwerpen 14  liefhebberskampen 1 elitekamp 

24 01 15 Deinze 13  liefhebberskampen  

31 01 15 Sint Truiden 9  liefhebberskampen 3 elitekampen 

07 02 15 Ingelmunster 7  liefhebberskampen 5 elitekampen 

28 02 15 Gent   10  liefhebberskampen 5 elitekampen 

01 03 15 Gent   18  liefhebberskampen   

15 03 15 Gent   16  liefhebberskampen 

16 03 15 Gent   19  liefhebberskampen 

28 03 15 Gent   20  liefhebberskampen 

29 03 15 Gent   16  liefhebberskampen 

03 04 15 Gent   3  liefhebberskampen 5 elitekampen  

11 04 15 Lichtervelde 9  liefhebberskampen 2 elitekampen 

25 04 15 Geraardsbergen 10  liefhebberskampen   

25 04 15 Retie  11  liefhebberskampen   

01 05 15 Brugge  10  liefhebberskampen 1 elitekamp 

02 05 15 Brussel  4  liefhebberskampen 6 elitekampen 

23 05 15 Poperinge  13  liefhebberskampen   

31 05 15 Aalst  6  liefhebberskampen 8 elitekampen 

27 06 15 Geraardsbergen 5  liefhebberskampen 3 elitekampen 

27 06 15 Gistel   11  liefhebberskampen   

03 07 15 Hijfte 5  liefhebberskampen  1 elitekamp 

18 09 15 Antwerpen 5  liefhebberskampen  4 elitekampen 

26 09 15 Gits  5  liefhebberskampen  4 elitekampen 

09 10 15 Gent  3  liefhebberskampen  5 elitekampen 
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10 10 15 Middelkerke 7  liefhebberskampen 10 elitekampen 

31 10 15 Lauwe 13  liefhebberskampen   

01 11 15 Izegem 2  liefhebberskampen  6 elitekampen 

11 11 15 Zwevezele 2  liefhebberskampen  7 elitekampen 

21 11 15 Leffinge 10  liefhebberskampen   

28 11 15 Merchtem 2  liefhebberskampen   

13 12 15 Gent  10  liefhebberskampen 1 elitekamp 

20 12 15 Brussel 11  liefhebberskampen   

25 12 15 Izegem 4  liefhebberskampen  5 elitekampen 

26 12 15 Kalken 14  liefhebberskampen   

 

        

In totaal  35 meetings in de Vlaamse Boksliga  (41 in 

2014)(kampioenschappen ook inbegrepen)  

Met 325 liefhebberskampen  (366 in 2014) en  82 elitekampen  (91 

in 2014)(kampioenschappen ook inbegrepen) 

 

 

Vlaamse Liga en Belgische kampioenschappen: 
 

28 02 15 Gent    10  liefhebberskampen 

1/8 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Ghelamco Arena  Gent 

   

01 03 15 Gent    18  liefhebberskampen 

1/4 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden 

Gloves  Gent 

 

15 03 15 Gent    16  liefhebberskampen 

1/2 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden 

Gloves  Gent 

 

16 03 15 Gent    19  liefhebberskampen 

Finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  

Gent 

 

28 03 15 Gent    20  liefhebberskampen 

bokszaal Golden Gloves 

Finales Kampioenschappen van België  -  Nieuwelingen 

13  nieuwelingen uit de Vlaamse Boksliga behaalden een gouden 

medaille. (10 gouden medailles in 2014) 

 

29 03 15 Gent   16  liefhebberskampen 

bokszaal Golden Gloves 

Finales Kampioenschappen van België  -  Liefhebbers 

7  liefhebbers uit de Vlaamse Boksliga behaalden een gouden 

medaille. (7 gouden medailles in 2014) 

 

In totaal 6 meetings in de Vlaamse Boksliga met kampioenschappen 

met 99 liefhebberskampen  (84 in 2014) 

 

 

Buitenlandse tornooien en kampioenschappen: 
 

23 02 tot 1 03 15 Sofia  -  Bulgarije 

66° Strandja Memorial 
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Met deelname van Ayigah,  Aydir en Nazaryan 

 

4 tot 9 05 15  Cartagena  -  Spanje 

Boxam Tournament 

Met deelname van Beuselinck,  Ayigah en Nazaryan. 

Ruben Nazaryan behaalde een gouden medaille. 

 

22 tot 24 05 15 Limassol  -  Cyprus 

Limassol Box Cup 

Met deelname van Stoljartsjoek,  Steurs,  Veciunca,  Bensaadoun en 

Aydir. 

Ruben Veciunca, Marwan Bensaadoun en Yassine Aydir behaalden een 

gouden medaille. 

 

12 en 13 06 15 Belfast  - Ierland. 

Met deelname van Bensaadoun,  Stoljartsjoek,  Steurs,  Veciunca en 

Alban Bravo. 

 

17 tot 20 06 15 Bakoe  -  Azerbeidjan 

Europese Zomerspelen 

Met deelname van Dodji Ayigah 

 

6 tot 16 08 15  Samakov -  Bulgarije 

Europese kampioenschappen Elite mannen 

Met deelname van Khatchatryan,  Nazaryan en Ayigah. 

Dodji Ayigah won zijn 1/8 finale en behaalde de ¼ finale. 

 

6 tot 8 11 15  Hancock  -  Denemarken 

Hancock Box Cup 

Usturoi,  Essalhi,  Atmani,  Ben Abdeslam,  Dakhilgov,  

Martirosyan, Veciunca en Aydir behaalden een gouden medaille 

 

19 tot 22 11 15 Tampere  -  Finland 

36° Tammer Tournament 

Dodji Ayigah behaalde een zilveren medaille 

Hovhannes Martirosyan behaalde een gouden medaille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rapportering 2015 erkende Vlaamse sportfederaties    12 / 31 

 

Hieronder de details van de wedstrijden bevochten in Vlaanderen: 
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JAAR VERSLAG VLAAMSE ELITE BOKS AFDELING 2015 

 
 2012 2013 2014 2015 
Aantal vergunningen elite boksers : 45 39 52 50  

Aantal vergunningen agent : 13 11 15 9  

Aantal vergunningen promotor : 09 11 12 10  

Aantal vergunningen speaker : 06 03 3 3  

Aantal elite kampen op VBL meetings : 79 84 91 77 

Aantal elite kampen niet VBL boksers op VBL meetings: 00 11 06 06  

Aantal elite kampen Wallonië met VBL boksers : 05 13 15 10  

Aantal elite kampen buitenland met VBL boksers : 09 07 12 07 

Aantal titelkampen betwist door VBL boksers 10 11 21  18 
1 kampioenschappen VBL 

6 kampioenschappen van Belgie 

2 Benelux kampioenschappen 

3 WBC Francophone kampioenschappen 

1 WBC International silver kampioenschap 

1 EU kampioenschap 

2 EBU kampioenschap 

1 WBF wereld kampioenschap 

2 WBC wereld kampioenschap vrouwen 

 

Aantal kampioenen (behaald en/of behouden in 2015): 
Ahmed Boussaidi VBL superwelter – WKO 1 – Omar Bouchentouf 

Elfi Philips KBBB superlicht – WTKO 8 - Mirjana Vujic 

Najat Hasnouni – KBBB welter – WP – Galina Gumliiska 
James Hagenimana – KBBB midden – WTKO 6 – Sidi Slimani 

Matingu Kindele KBBB Supermidden – WKO 6 – Cedric Spera 

Sasha Yengoyan BBU Superwelter – WTKO 10 – Ahmed Boussaidi 

Hedi Slimani – WBC Francophone Superlicht – WKO 12 - Kasmi Samir 

Yves Ngabu - WBC Francophone  - WKO 1 - Engin Karakaplan 

Islam Teffahi – WBC Francophone/International silver – WP – Sheldon Moore 

JP Bauwens – EU licht - WP - Yoann Portailler 

Hedi Slimani - ABU superlicht –  WP – Mzonke Fana 

Delfine Persoon – WBC world licht – WTKO 9 Nicole Boss 

Delfine Persoon – WBC world licht – WP – Maiva Hamadouche 

 

Meetings met Elitekampen in de Vlaamse Boksliga: 
 
24/01/15 Antwerpen 1 Elitekamp. 
31/01/15 St-Truiden 3 Elitekampen 
07/02/16 Ingelmunster 5 Elitekampen 
28/02/16 Gent  5 Elitekampen 
03/04/16 Gent  5 Elitekampen 
11/04/16 Lichtervelde 2 Elitekampen 
01/05/16 Brugge  1 Elitekamp. 
02/05/16 Brussel  6 Elitekampen 
31/05/16 Aalst  8 Elitekampen 
27/06/16 Geraadsbergen 3 Elitekampen 
03/07/16 Hyfte  1 Elitekamp 
18/09/16 Antwerpen 4 Elitekampen 
26/09/16 Gits  4 Elitekampen 
09/10/16 Gent  5 Elitekampen 
10/10/16 Middelkerke 4 Elitekampen 
01/11/16 Izegem  6 Elitekampen 
11/11/16 Zwevezele 7 Elitekampen 
28/11/16 Merchtem 1 Elitekamp 
13/12/16 Gent  1 Elitekamp 
25/12/16 Izegem  5 Elitekampen 
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Verslag Algemene en Statutaire vergadering op zondag 22 maart 2015 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 voldoende aanwezige leden met stemrecht. De Algemene 

Vergadering kan doorgaan. 

 

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene en 

Statutaire Vergadering  van 16/02/2014. 
Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Onlasting van de bestuurders. 
De bestuurders hebben hun werk vorig jaar goed gedaan en worden 

algemeen ontlast. 

 

4.Verslag van de Algemeen secretaris/Schatbewaarder. 
De leden krijgen dit verslag bij de inschrijving. De voorzitter 

leest het verslag voor. 

Er zijn geen opmerkingen. 

 

5.Verslag van de rekeningnazichters. 
Rudy Dejaeghere leest het verslag van de nazichters, hij besluit 

dat de Raad van Bestuur zoals de voorgaande jaren in alle openheid 

verder, samen met alle betrokkenen zich blijven inzetten om deze 

moeilijke sport in goede banen te blijven leiden. Hij wijst ook op 

de vele inspanningen en het zeer accurate werk van de secretaris-

penningmeester Etienne Brusselmans. 

Er zijn geen opmerkingen en dit verslag wordt goedgekeurd. 

 

6.Goedkeuring van de begroting 2015. 
De begroting voor 2015 wordt algemeen goedgekeurd. 

 

7.Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2014. 
De rekeningen van 2014 worden algemeen goedgekeurd. 

 

8.Aanduiding van 2 rekeningnazichters tot de Algemene Vergadering 

van 2016. 
Na negen ononderbroken boekjaren stoppen de beide nazichters 

Dejaeghere Rudy en Deigers Philippe met het nazicht van de 

boekhouding. Twee nieuwe nazichters zullen aangeduid worden tot de 

Algemene Vergadering van 2016. 

 

9.Verslag van de Vlaamse Liefhebbersboksafdeling. 
Willy De Groof leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving 

mochten ontvangen. Er zijn geen opmerkingen. 
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10.Verslag van de Vlaamse Elite Boksafdeling. 
Emmanuel Demanet leest dit verslag dat de leden bij de 

inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen opmekingen. 

 

11.Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters afdeling. 
Jean Pierre Van Imschoot leest dit verslag. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

12.Goedkeuring reglement van Inwendige Orde. 
De voorzitter geeft uitleg over de aanpassingen in het Reglement 

van Inwendige Orde 

Er zijn geen opmerkingen. Het reglement wordt algemeen 

goedgekeurd. 

 

13.Interpellaties. 
Er zijn geen interpellaties binnen gekomen. 

 

Einde van de dagorde, er volgt hierop de ledenvergadering. 

 

De Raad van Bestuur dankt alle aanwezigen maar betreurt dat er 

zoals gewoonlijk weer heel wat aangesloten clubs niet aanwezig 

zijn, en het zijn wel deze clubs die per telefoon en/of e-mail de 

meest gewone vragen stellen. 

 

 

Etienne Brusselmans                                               

                                                    Stanley Clough 

 Algemeen secretaris                                              

                                                         

Voorzitter 
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2. Liga ploeg naar OS 2016 te Rio of OS 2020 te Tokyo. 
 
Doel:  
Deelname aan de Olympische Spelen. 
 
Werking:  
De Liga ploeg doet mee aan kwalificatietornooien in Europa en daarbuiten. Met extra 
trainingsstages in het buitenland (Cuba, Thailand,…) wordt het niveau naar omhoog 
gekrikt om positieve resultaten te behalen op internationale tornooien, wat al beloond 
werd met verschillende medailles. 
 

  

 

I. VLAAMSE LIEFHEBBERS BOKS AFDELING 
Voorzitter: Willy De Groof   -   Davidstorenstraat 21 – 2812 MUIZEN 

 

Beste sportvrienden, 

 

Hierbij een kort verslag van de Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling 

over het jaar 2015. 

In 2015 zijn er in totaal 35 meetings met liefhebberskampen 

doorgegaan,  ±250 Schoolboys, Juniors, Youth en Elite-amateurs 

hebben ten minste één kamp gedaan. 

 

In maart 2015 hadden wij de Vlaamse Ligakampioenschappen met 

inschrijvingen van 150 Schoolboys, Juniors, Youth en Elite-

amateurs. Het volledige programma ging door in de bokszaal van 

Gplden Gloves in Gent.  

 

De finales van de Nationale Nieuwelingenkompetitie en de 

kampioenschappen van België voor liefhebbers gingen eveneens door 

in Gent op 28 en 29 maart 2015. 13 nieuwelingen behaalden een 

gouden medaille en 7 liefhebbers werden kampioen van België. 

 

Sinds begin seizoen 2011-2012 is de Vlaamse Boksliga gestart met 

een ligaploeg. Deze selectie bestaat uit de meest beloftevolle 

jonge boksers uit de Vlaamse Boksliga. De bedoeling is met deze 

ligaploeg deel te nemen aan internationale tornooien en 

kampioenschappen, wat hun sportieve ontwikkeling en ervaring 

alleen maar ten goede kan komen. Het einddoel is de Olympische 

Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. 

De trainers Hubert Firens en Noel Van Roy zijn verantwoordelijk 

voor de samenstelling van de ligaploeg en de technische leiding. 

Er worden maandelijks trainingen gegeven en er wordt met de 

ligaploeg deelgenomen aan tornooien en kampioenschappen.  

Wij namen aan Internationale tornooien in Bulgarije, Cyprus, 

Ierland en Denemarken. 

In al deze  tornooien behaalden onze boksers medailles of leverden 

schitterende prestaties. 

Uitschieters waren de gouden medaille voor Ruben Nazaryan in 

Spanje, de zilveren medaille voor Dodji Ayigah en de gouden 
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medaille voor Hovic Martirosyan in Finland, dit zijn allebei 

internationale  

AIBA klasse-A tornooien. 

Dodji Ayigah behaalde de ¼ finale op de Europese kampioenschappen 

in Bulgarije, de beste 8 van Europa, lang geleden dat een 

Belgische bokser zo ver is geraakt. 

Sinds begin januari 2015 gaat er maandelijks een “Open” 

ligatraining door. Elke Vlaamse club en hun boksers is op deze 

training welkom. De opkomst is talrijk en we zullen zeker doorgaan 

met dit initiatief. 

 

Wij durven gerust stellen dat het werkjaar 2015 alweer een zeer 

druk jaar was waarbij de VLBA zich intens heeft ingezet en samen 

met de Technische Commissie hun werk zullen verderzetten in 2016. 

 

Met sportieve groeten, 

Het Bestuur  VLBA 

 
 
 
3. Scheidsrechters, omkadering/beleid en Vorming: 
 
Doel: Het aantal huidige scheidsrechters en trainers opkrikken. 
 
Werking:  
Proberen jongeren te overtuigen om zich in te schrijven voor de opleiding 
scheidsrechter, alsook van uit de verschillende clubs proberen extra trainers te vormen. 
We merken nog altijd dat vele clubs niet beschikken over erkende trainers A en dat wil 
de VBL veranderen. 
 
Rapportering:Vlaamse Scheidsrechters Afdeling 22/03/2015  
 

Het seizoen 2014-2015 is de VSA  van start gegaan met 

toekomstige veranderingen die ik verder zal bespreken. 

- Laten we beginnen dat de VSA momenteel 21 leden telt,  

waarvan er 3 stagiaires nog bezig zijn aan hun opleiding 

en waarvan er elke maand een evaluatie van gemaakt wordt. 

-Om een buffering van juryleden aan te leggen is de 

leeftijdsgrens opgetrokken tot 72 jaar (nationaal), dit 

punt werd in samenspraak met de waalse liga besproken en 

werd goedgekeurd door de koepel. 

-de meeste leden weten ondertussen dat er een scheiding 

moet komen van liefhebbers- en elitekampen (reglement van 

de AIBA), daar zijn natuurlijk dan ook weer kosten aan 

verbonden. 

-opleiding voor internationale refs  AIBA, de opleiding 

is ook duur, de VSA komt niet toe met het werkingsgeld 

die we ontvangen van de VBL, daardoor zullen we de 

technische commissie moeten aanspreken 
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-De nieuwe reglementen van de AIBA zijn aangepast in de 

codex, zie onze website www.boksscheidsrechters.be 

-De AV voor de VSA leden gaat door op 14/06/2015 

-nieuwe leden zijn nog steeds welkom, we blijven vragen 

aan de clubs om mensen aan te moedigen .  

 
 
 
 

VERSLAG Algemene Vergadering Vlaamse Scheidsrechters Afdeling 
van 14/06/2015 

 
On d er  voorb eh ou d  van  goed k eu r i n g  d oor  d e  Raad  van  Bes t u u r  

 
Aanwezig:  Ait Aadi -Van Imschoot – Verbrugge-Demanet- Van De 
Verre- Houblon-De Sutter- Hassan Naji- Devooght- Baekeland- 

Clough- Mechtaoui- Perdaen 

 

Verontschuldigd: Decroos- De Vogelaere- Van De Wiele- Verbeke- De 
Rijcke- Pierre Antoin- Van Derschuren-Maselis. 

 

 

De voorzitter opent de vergadering en verwolkomt de aanwezige 

leden. 

De secretaris overhandigt de leden een bundel met de dagorder en 

de statistieken. 

 

 

Financiële toestand : 

 
-De rekeningen van het seizoen 2014-2015 zjn gecontroleerd door de 

heren Hassan Naji en Houblon Jean. 

-De heren De Sutter  en Van De Verre zijn de twee nazichters voor 

het seizoen 2015-2016. 

-De schatbewaarder geeft een uiteenzetting over de inkomsten en de 

uitgaven. De rekening wordt 

goedgekeurd door de aanwezige leden. 

-De heer Verbrugge overhandigt de omslagen met de prestatie 

premie’s voor de amateurswedstrijden van het afgelopen seizoen. 

-De heer Clough schenkt zijn bonusprestatie terug aan de VSA. 

-De leden vinden dat de secretaris zijn maand toelage (30€) voor 

GSM, adrukken van copieën e.d. te weinig bedraagt, deze wordt 

opgetrokken naar 60€. 

 

Het dagelijks bestuur van de VSA wordt ontlast: 
 

-Na een rondvraag aan de leden over de werking van het dagelijks 

bestuur zijn er geen opmerkingen. 

 

Nazicht puntenbriefjes: 

 
-Bij nazicht va n de scoringscards van de KVB laat de 

secretaris weten dat deze zeer ongunstig waren. 
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-De voorzitter merkt op dat de concentratie van de juryleden kan 

verminderen door teveel wedstrijden op één avond en bij te lange 

pauzes. 

-Bij de  KVV en de KVB is het niet aan te raden om beide boksres 

te disqualifitiëren, er kan altijd gebruik gemaakt worden van 

strafpunten (publieke vermaning)  

-De secretaris vermeldt dat er op de scoringscards pijtjes 

getrokken worden als men zich vergist heeft van hoek, dit is zeer 

verwarrend voor de VZ van de avond die de speakercards moet 

invullen. 

-De VZ van de avond moet de stagiairs beter begeleiden indien er 

iets ontbreekt bij het invullen van de scoringscards. 

-Indien er een stagiaire aan de jurytafel zit behoort hij die 

avond in het team en worden ook zijn scoringscards opgehaalt door 

de scheidsrechter in de ring. 

-de VSA telt momenteel 3 stagiaires, De Heer Mechtaoui Arezki, de 

Heer Giovanti Baekeland en de Heer Van Derschuren Lorenzo 

-bij de evaluatie van de officials zijn er volgende diploma’s 

uitgereikt 

                        1. de Heer Vanderschuren Lorenzo heeft 

zijn time-keeper diploma ontvangen 

                        2. de Heer Giovanti Baekeland heeft zijn 

time-keeper diploma ontvangen. 

 

Allerlei: 

 
-De Heer Houblon stelt de vraag wanneer hij zijn evaluatie krijgt 

naar scheidsrechter B, daar er in de richtlijnen van de 

scheidsrechters beschreven staat dat men na 200 tot 300 

wedstrijden geëvalueerd wordt. De VSA kan niet evalueren op het 

aantal gedane wedstrijden, wel op de prestatie’s van de 

scheidsrechter. 

-De Heer de Sutter doet zijn verhaal van de problemen die zich 

voorgedaan hebben op de meeting van Poperingen. De secretaris 

heeft ondertussen reeds een brief geschreven naar de persoon in 

kwestie. 

-De voorzitter laat weten aan de juryleden om geen verontwaardige 

aanstalten te maken indien uw collega’s een andere uitslag hebben. 

-Bij demo’s zijn de time-keepers niet verplicht om de wedstrijd 2 

minuten per ronde te laten doorgaan indien zij merken dat de demo 

uit de hand zou lopen. 

- Er wordt nogmaals aan de officials gevraagd om op te treden 

indien er in de hoeken te luidruchtig wordt geroepen. 

- Bij een stop wordt de chrono niet stilgelegd, enkel bij het 

aanvragen voor een time-out. 

-De time-keepers vragen om duidelijk de  STOP 1 te zeggen en 
verder te tellen bij een KO of een standing count. 
-Er  wordt verwacht van de scheidsrechters dat er geen zwarte 

jeansbroeken meer gedragen worden en om geen gsm’s, sleutels, 

portefeuille e.d. in de broekzakken te steken tijdens het 

arbitreren. 

-Er wordt gevraagd aan de juryleden om de scoringscards sneller en 

efficiënter in te vullen. 

-De VZ van de avond kan de scoringscards en het rapport van de 

meeting altijd meegeven aan de Heren Willy De Groof, Clough 

Stanley of aan de secretaris en de voorzitter van de VSA. 
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-Voor de juryleden wordt de leeftijd opgetrokken naar 72 jaar, ze 

komen wel niet meer in het rolbeurtsysteem voor de KVB. 

-de VSA zal het seizoen 2015-2016 starten met een nieuwe 

sponsor.De hemden zullen tijdig geleverd worden voor de officials. 

Het betreft de firma JOBEL STEIGERS. 

-Er wordt van de sponsor verwacht dat iedereen zijn hemd zal 

dragen. 

-Vanaf het nieuwe seizoen 2015-2016 worden er geen kledingstukken 

met andere reclameprinten zoals BSB enz..toegelaten tijdens de 

wedstrijden.  

-Gelieve indien mogelijk ten laatste 15 augustus 2015 de nieuwe 

vergunning te betalen, zodanig dat de algemene secretaris de Heer 

Brusselmans E.de vergunningen kan afleveren tegen 1 september 

2015. 

-De leden betreuren de talrijke afwezigheid van de collega’s. 

 
 

Voorzitter: Jean Pierre Van Imschoot    

Secretaris: Brahim Ait-Aadi 
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B. Overzicht acties 2015 en relatie met de doelstelling 
 
 

Opdracht 1: Organiseren van Competitieve Sportbeoefening 

Opdracht 2: Recreatieve sportbeoefening: 

• Jongeren, volwassenen warm maken door hen de beginselen van de sport bij te 
brengen. 

• Deelname aan activiteiten van BLOSO (Sportdagen) 
• Schoolsportdagen, in samenwerking met de Vlaamse Schoolsport 
• De resultaten van de effectmeting tonen aan de boksclubs veel extra leden 

kregen en dit dankzij de positieve resultaten van Belgische boksers (m/v) die 
het Europees en Wereldweid uitstekend doen, zie Wereld kampioene Delfine 
Persoon. 

 

Opdracht3: Begeleiding van de aangesloten sportclubs en informatieopdrachten 
uitvoeren: 

• In 2015 behandelde DE JONGHE Dominique, Ombudsman bij de Vlaamse 
Boks Liga, enkele vragen van clubs en boksers, die altijd mondeling en 
inderminne werd opgelost.  

• Begeleiding inzake kwaliteitszorg 

• Begeleiding inzake sporttechnische werking 

• Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve taken 

• Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen 
organisatie aan de sportclubs. 

 

Opdracht 4: Bijscholing en kaderopleidingen: 

• Een verplichte cursus voor verzorger. 

• Cursus voor trainer B (niet verplicht, maar na eerst trainer A te hebben 
behaald). 

• De kaderopleidingen worden gegeven door de Vlaamse Trainerschool (VTS) 

• Verplicht examen om AGENT binnen de bokssport te worden. 
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Opm.: Diegene die tegen het seizoen 2015-2016 geen erkend diploma zullen behaald 
hebben zullen geen tijdelijke vergunning van trainer meer krijgen. 

 
 
 
 

C. Conclusies 
 

Eenieder in de Vlaamse Boksliga met enige belangrijke functie zal zich in de 
toekomst evengoed moeten inzetten om de continuiteit van de VBL te garanderen. 

De VBL doet veel inspanningen, ondanks afhankelijk te zijn van vrijwilligers en dit 
zondere enige subsidie te ontvangen van een overheidsinstantie, om een erkende 
federatie te blijven. De administratieve verplichtingen om aan alles te voldoen wegen 
zwaar door op het bestuur, maar worden dankzij enkele gemotiveerde personen 
iedere jaar in orde gebracht. 

In maart 2016 bekijkt de VBL in overleg met Sport Vlaanderen om over te gaan tot 
een gesubsidieerde Federatie, met oa. Een fulltime medewerker die ervoor zal zorgen 
dat de dagelijkse werking en interactie met de boksclubs geoptimaliseerd wordt. 
Alsook is het de bedoeling om zowel de rapportering, als het beleidsplan 
professionele en conform de verwachtingen van Sport Vlaanderen op te maken. 

 
 

D. Eventuele bijsturingen van de doelstellingen en/of de acties 
 

• Het bestuur doet opnieuw een oproep aan jongere leden om het 
bestuur/werking te versterken. 

• De boksclubs worden gevraagd om meer samen te werken met de locale 
scholen in hun omgeving. 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING 2016 
 

ERKENDE, NIET-GESUBSIDIEERDE 

SPORTFEDERATIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECREET VAN 13 JULI 2001 HOUDENDE DE REGELING VAN DE ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE 

VLAAMSE SPORTFEDERATIES, DE KOEPELORGANISATIE EN DE ORGANISATIES VOOR DE SPORTIEVE 

VRIJETIJDSBESTEDING 
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RAPPORTERING 2016 

 

 

 

NAAM SPORTFEDERATIE:  ....................................................................................................  
 

 

 

DATUM: . .  /  . .  / 2017 
 

 

 

 

 NAAM HANDTEKENING 

 

 

Voorzitter:  .............................   .............................  

 

Penningmeester:  .............................   .............................  

 

Boekhouder:  .............................   .............................  

 

 

 

 

 

 DEEL 1: FINANCIËLE RAPPORTERING 2016 

 DEEL 2: WERKINGSVERSLAG 2016 

  

 

indienen vóór 1 april 2017 
 

 

SPORT VLAANDEREN 

Afdeling Subsidiëring 

Arenberggebouw 

Arenbergstraat 5 

1000   BRUSSEL 
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OVERZICHT DOSSIER RAPPORTERING 2016 
 

 

 

DEEL 1: FINANCIËLE RAPPORTERING 2016 

 

I. INLICHTINGSFICHE 2016 

 

II. FINANCIEEL VERSLAG 2016 

A. JAARREKENING 2016 

B. FINANCIEEL VERSLAG 2016 

1. Verslag van de rekeningnazichters 

2. Verslag van de algemene vergadering 

 

 

DEEL 2: WERKINGSVERSLAG 2016 

 

I. RICHTLIJNEN BIJ HET WERKINGSVERSLAG 2016 

A. STRATEGISCHE DOELSTELLING / OPERATIONELE DOELSTELLING 

B. OVERZICHT ACTIES 2016 EN RELATIE MET DE DOELSTELLING 

C. CONCLUSIES 

D. EVENTUELE BIJSTURINGEN VAN DE DOELSTELLING EN/OF ACTIES 

 

II. MODEL WERKINGSVERSLAG 2016 

A. STRATEGISCHE DOELSTELLING / OPERATIONELE DOELSTELLING 

B. OVERZICHT ACTIES 2016 EN RELATIE MET DE DOELSTELLING 

C. CONCLUSIES 

D. EVENTUELE BIJSTURINGEN VAN DE DOELSTELLING EN/OF ACTIES 
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DEEL 1 : FINANCIËLE RAPPORTERING 2016 
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I. INLICHTINGSFICHE 2016 

 

 

 

 

SPORTFEDERATIE:  ...............................................................................................................................  

 

 

BOEKHOUDER: 

 

Naam:  ....................................................................................................................................................  

Voornaam:  .............................................................................................................................................  

Adres werk:  ...........................................................................................................................................  

Postnr.:  .................................  Gemeente:  .............................................................................................  

Telefoon werk:  ......................................................................................................................................  

E-mail werk:  ..........................................................................................................................................  

 

En / Of 

 

BOEKHOUDKANTOOR:  

 

Naam organisatie:  .................................................................................................................................  

Adres:  ....................................................................................................................................................  

Postnr.:  .................................  Gemeente:  .............................................................................................  

Telefoon:  ...............................................................................................................................................  

E-mail:  ...................................................................................................................................................  

 

 

PLAATS WAAR DE BOEKHOUDKUNDIGE BESCHEIDEN WORDEN BEWAARD:  

 

 

  op het secretariaat van de sportfederatie 

 

  bij de organisatie die de boekhouding bijhoudt 

 

 

 

 



 Rapportering 2016 erkende Vlaamse sportfederaties    6 / 12 

 

II. FINANCIEEL VERSLAG 2016 

 

 

A. JAARREKENING 2016 
 

 → toe te voegen als bijlage 

 

De jaarrekening bestaat minimaal uit een staat van ontvangsten en uitgaven alsook een toelichting 

(waarderingsregels inventaris + staat van vermogen) zoals bepaald in het koninklijk besluit van 26 juni 

2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, 

internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (BS 11/7/2003). 

 

 

B. FINANCIEEL VERSLAG 2016 
 

 

1. Verslag van de rekeningnazichters 

 

 → toe te voegen als bijlage 

 

2. Verslag van de algemene vergadering 

 

Het verslag (of de verslagen) van de algemene vergadering(en) tijdens dewelke de 

voorgelegde jaarrekening en het jaarverslag werden besproken en goedgekeurd. 

 

 → toe te voegen als bijlage 

 

NOOT: Het verslag van de rekeningnazichters dient ondertekend te zijn door de 

betrokken rekeningnazichters. 

Het verslag van de algemene vergadering dient ondertekend te zijn door de 

voorzitter en de verslaggever ervan. 
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DEEL 2 : WERKINGSVERSLAG 2016 
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I. RICHTLIJNEN BIJ HET WERKINGSVERSLAG 2016 

 

 

A. Strategische doelstelling / operationele doelstelling 
 

Herneem hier de strategische, respectievelijke operationele doelstelling(en) uit het beleidsplan 2013-

2016. Deze gevraagde herhaling maakt de link tussen effectmeting, evaluatie en conclusies in de 

jaarlijkse rapportering enerzijds en de doelstellingen uit het 4-jaarlijkse beleidsplan anderzijds 

mogelijk en maakt op die manier de effecten van het beleid zichtbaar. 

 

Kopieer de titels ‘strategische doelstelling, resultaten effectmeting en evaluatie’ en/of de titels 

‘operationele doelstelling, resultaten en evaluatie’ zo vaak als nodig. 

 

Resultaten effectmeting 

 

Geef hier alleen de resultaten weer van de effectmeting van de doelstelling. 

Suggesties 

Geef indien mogelijk de resultaten in de vorm van een evolutie over verschillende jaren (bijv. door 

middel van een grafiek): een evolutie van cijfers zegt immers meer dan één enkel cijfer.  

Bedenk dat de resultaten van de effectmeting en de evolutie van die resultaten ook nuttige gegevens 

voor het volgende beleidsplan zijn. 

 

Evaluatie 

 

Evalueer de resultaten van de effectmeting. Indien de resultaten van de effectmeting aangeven dat een 

doelstelling niet behaald wordt of het behalen ervan niet op schema zit, geef dan de (mogelijke) 

redenen of oorzaken. Deze redenen of oorzaken vormen immers mee de basis voor een gefundeerd 

bijsturen van de acties en/of doelstellingen. 

 

 

B. Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

Geef een overzicht van de effectief gerealiseerde acties/activiteiten/maatregelen in 2016 met de nodige 

relevante informatie (bijv. datum, soort activiteit, plaats, doelgroep, deelnemende scholen, …). 

Suggestie: bedenk dat een goed jaarlijks overzicht van de activiteiten in de rapportering de 

gegevensverzameling (profiel) in het volgende beleidsplan zal vergemakkelijken. 

 

Geef de link met de operationele en strategische doelstelling (geef m.a.w. aan welke doelstelling(en) 

de verschillende acties helpen verwezenlijken). 

 

Evaluatie van de acties 

 

Geef de resultaten weer van eventuele (kwantitatieve en/of kwalitatieve) metingen op niveau van de 

acties (zoals bijv. aantal deelnemers, aantal deelnemende clubs, tevredenheidsscore, …). 

Geef een korte evaluatie van de acties/activiteiten/genomen maatregelen.  

Suggesties 

Naast het meten van de doelstellingen is het nuttig om ook de acties zoveel mogelijk te meten aan de 

hand van objectief materiaal (kwantitatieve en/of kwalitatieve metingen, bevragingen, …). Beide 

soorten metingen geven immers waardevolle doch verschillende informatie. De effectmeting van de 

doelstellingen geeft aan in hoeverre de doelstellingen al zijn bereikt en toont dus het effect van de 
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acties aan. Metingen en vaststellingen op niveau van de acties kunnen aangeven welke acties beter of 

minder goed leiden tot het realiseren van de doelstellingen en vormen uiteraard ook de basis tot het 

verbeteren van de acties op zich. Een goede evaluatie op niveau van de acties helpt de sportfederatie 

dus weloverwogen keuzes te maken bij eventuele bijsturingen. 

Bedenk dat de meetresultaten op niveau van de acties eveneens bruikbaar materiaal zijn voor het 

volgende beleidsplan. 

 

 

C. Conclusies  
 

Trek de nodige conclusies uit de evaluatie van zowel de doelstellingen als de acties.  

 

 

D. Eventuele bijsturingen van de doelstellingen en/of de acties 
 

Geef aan of, waar (bijv. welke acties of doelstellingen) en hoe zal bijgestuurd worden. 

Suggesties 

Pas het beleidsplan aan (in kleur, met jaartal van de aanpassing). Zo blijft het beleidsplan een 

bruikbaar up-to-date instrument. 

Bezorg deze aanpassingen ook aan Sport Vlaanderen. 
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II. MODEL WERKINGSVERSLAG 2016 

 

 

A. Strategische doelstelling / operationele doelstelling 

 

Strategische doelstelling: 
 

 

 

Resultaten effectmeting: 

 

 

 

Evaluatie: 

 

 

 

 

Operationele doelstelling 
 

 

 

Resultaten effectmeting: 

 

 

 

Evaluatie: 

 

 

 

 

Operationele doelstelling 
 

 

 

Resultaten effectmeting: 

 

 

 

Evaluatie: 

 

 

 

 

… 
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Strategische doelstelling: 
 

 

 

Resultaten effectmeting: 

 

 

 

Evaluatie: 

 

 

 

 

Operationele doelstelling 
 

 

 

Resultaten effectmeting: 

 

 

 

Evaluatie: 

 

 

 

 

Operationele doelstelling 
 

 

 

Resultaten effectmeting: 

 

 

 

Evaluatie: 

 

 

 

 

… 

 

 

… 
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B. Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

 

 

Evaluatie van de acties 

 

 

 

 

C. Conclusies 
 

 

 

 

D. Eventuele bijsturingen van de doelstellingen en/of de acties 
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Vlaamse Boks liga VZW 

Werkingsverslag 2017 

Sport Vlaanderen 

 

Maatschappelijke zetel: 

 

Boomgaardstraat 22 B34 

2600 Antwerpen (Berchem) 

 

 

Contactadres: 

Moerbeistraat 5 2811 Mechelen-Hombeek 

ibrahim.emsallak@vlaamseboksliga.com 

015/33 66 30 

www.vlaamseboksliga.com 
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OD2: De Vlaamse Boks Liga heeft een organisatie voor de opleidingen scheidsrechter liefhebberskampen 

gepland. ______________________________________________________________________________ 20 
OD3: De Vlaamse Boks Liga  heeft een opleidingsvisie en een opleidingsplan voor 

liefhebbersscheidsrechters tegen eind 2018. ________________________________________________ 21 

SD5: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een professionele bestuurlijke en administratieve 

werking en daardoor een meer optimale samenwerking met de leden van de federatie, 

uitgedrukt in een tevredenheid van 60%. ___________________________________________ 23 
OD1: Tegen 2020 gebruikt de Vlaamse Boks Liga een digitaal ledenbestand waarbij 50% van de clubs 

gebruik maakt van de login voor clubs voor het aanmelden van hun leden. ________________________ 23 
OD2: Tegen 2020 heeft de Vlaamse Boks Liga een afzonderlijk secretariaat dat aangestuurd wordt door 

een professionele kracht. ________________________________________________________________ 24 
OD 3: Tegen 2020 realiseert de Vlaamse Boks Liga een meer intense samenwerkingsband met de clubs. 24 
OD 4: De Vlaamse Boks Liga voldoet tegen eind 2020 aan alle criteria voor goed bestuur opgenomen in 

het decreet op de georganiseerde sport. ___________________________________________________ 27 
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SD6: Tegen 2020 voldoet de Vlaamse Boks Liga aan de kwaliteitsstandaarden voor 

risicovechtsportorganisaties en zijn alle aangesloten clubs op de hoogte van het 

antidopingbeleid. ______________________________________________________________ 28 
OD1: De Vlaamse Boks Liga voert een dopingpreventiebeleid met jaarlijks minstens één gerichte actie ten 

aanzien van al de aangesloten clubs. _______________________________________________________ 28 
OD2: De Vlaamse Boks Liga heeft een professionele en opgeleide omkadering tegen 2020 op alle niveaus 

en heeft deze omkadering ook aan de buitenwereld in beeld gebracht. ___________________________ 28 

SD7: Tegen 2020 voert de Vlaamse Boks Liga een beter en uitgebreid communicatiebeleid  ten 

opzichte van de werking in 2016 met een graduele toename van het bereik via website en 

sociale media. _________________________________________________________________ 31 
OD1: De Vlaamse Boks Liga heeft in 2020 een moderne en gebruiksvriendelijke website waarop al de 

activiteiten en belangrijke informatie voor leden en clubs ter beschikking worden gesteld. ___________ 31 
OD2: Vanaf 2018 voert de Vlaams Boks Liga communicatie via sociale media. _____________________ 32 
OD3: De Vlaamse Boks Liga heeft vanaf 2017 een communicatiebeleid ten aanzien van pers, media en 

sponsors. _____________________________________________________________________________ 33 
OD4: De Vlaamse Boks Liga kent een toename van 30% clubs die zich engageren in het gevoerde beleid, 

nadat de website is vernieuwd. ___________________________________________________________ 34 

SD8: De Vlaamse Boks Liga participeert aan of organiseert vanaf 2020 jaarlijks ten minste drie 

promotie-initiatieven. __________________________________________________________ 35 
OD1: De Vlaamse Boks Liga heeft eind 2017 een promotieplan klaar i.f.v. promotie-initiatieven die lokaal 

en op Vlaams niveau kunnen georganiseerd worden. _________________________________________ 35 
OD2: De Vlaamse Boks Liga heeft vanaf 2018 een zichtbare link met de promotie-initiatieven die lokaal en 

op Vlaams niveau georganiseerd worden. __________________________________________________ 35 

SD9: De Vlaamse Boks Liga is eind 2020 erkend voor haar maatschappelijke rol voor specifieke 

doelgroepen door deelname aan minstens één (boven)lokaal project of initiatief per jaar dat 

hierop wil inzetten. _____________________________________________________________ 38 
OD1: De Vlaamse Boks Liga heeft zicht op de aantrekkingskracht en de meerwaarde van de bokssport 

voor verschillende doelgroepen. __________________________________________________________ 38 
OD2: De Vlaamse Boks Liga bereikt per provincie vanaf 2019 tweejaarlijks één nieuw (boven)lokaal 

initiatief met ten minste tien deelnemers. __________________________________________________ 39 

Verslag samenwerkingsovereenkomst _________________________________________ 40 

A.Beleidsacties: ________________________________________________________________ 41 
Beleidsvisie sportparticipatie en sportpromotie ______________________________________________ 41 
Kwaliteitsvolle sportclubondersteuning ____________________________________________________ 42 
Sport specifiek aanbod gemanaged door de sportfederatie ____________________________________ 43 
Gezond en ethische opvolging ____________________________________________________________ 46 

B. voor de juridische en financiële optimalisering ____________________________________ 47 
Financieel ____________________________________________________________________________ 47 
Juridisch______________________________________________________________________________ 47 

C.Voor de management opvolging _________________________________________________ 48 
Afspraken met betrekking tot kwaliteitsgaranties ____________________________________________ 48 
Inspanningsverbintenis basisopdracht “Kaderopleiding en bijscholing” ___________________________ 48 
Inspanningsverbintenis zachte indicatoren ‘Goed bestuur’ _____________________________________ 50 
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LEGENDE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.SD= Strategische doelstelling 

 

2.OD= Operationele doelstelling 

 

3.A= Acties (indicatoren) 

 

4. X =actie gepland in 2017 

 

5.    = actie niet in 2017 gepland 

 

 

 

  

Legende NIET GEREALISEERD 

KLEUREN 

IN REALISATIE 

GEREALISEERD 

NVT in 2017 

AFSCHAFT 
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Verslag doelstellingen LUIK II 
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SD1: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 20% meer recreanten aangesloten (ten 

opzichte van de meting in 2016). 
 

OD1: Vanaf 2017 biedt de Vlaamse Boks Liga haar jeugdboksers (vanaf 7 jaar) een jaarlijks 

stijgend aantal ontmoetingsmogelijkheden binnen een aan jeugd aangepaste omkadering. 
 

A0001 Opstellen van een reglement jeugdontmoeting x 

A0002 
Reglement jeugdontmoetingen inpassen in het reglement van inwedige 
orde van de liefhebbersafdeling 

x 

A0003 Organisatie infodag/bijscholing 'organisatie van jeugdontmoetingen' x 

A0004 Organisatie jeugdontmoetingen   

A0005 Opname jeugdontmoeting in de algemene acitiviteitenkalender   

A0006 Communicatie reglement naar de leden clubs   

A0007 Voorzien van stimulans/gadget voor de deelnemers   

 

Toelichting 

In 2017 is de algemene coördinator begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe competitie vorm 

voor recreanten algemeen en voor jeugdige boksers specifiek. Dit heeft de algemene coördinator in 

samenwerking met verschillende partners kunnen realiseren. De algemene coördinator heeft eerst 

zelfstandig zitten brainstormen, aangezien hij zelf een voormalig Belgisch kampioen bokser was en 

wedstrijd ervaring heeft. Vervolgens is hij gaan samen zitten met de Vlaamse scheidsrechters 

afdeling om de wettelijke grenzen te bespreken, waar binnen de competitievorm moest opperen.  De 

algemene coördinator heeft vervolgens verschillende denkcellen opgericht, waarin verschillende 

kopstukken van de Vlaamse Boks Liga in zetelen. De Denkcel competitie en denkcel jeugd waren 

opgericht. De denkcel competitie is samengekomen op 21 augustus 2017 in Antwerpen en de 

denkcel Jeugd op donderdag 23 november 2017. Op de eerste denkcelvergadering zijn de volgende 

mensen aanwezig geweest: 

• AIBA gediplomeerde trainers:  

o Tom Flachet 

o Jurgen Haeck 

o Bert Van der Jeught 

o Ben Ali Hakim 

o Snoussi Mohamed 

• Ligaploeg trainer: 

o Hubert Firens 

• Algemeen coördinator: 
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o Ibrahim Emsallak 

• Liefhebbersafdeling afgevaardigde: 

o Willy De Groof 

• Variabele lid: 

o Frank 

• Paul Heylen: 

o Stagiaire 

Tijdens deze denkcel heeft de algemeen coördinator het project “Recreanten toernooi” 

gepresenteerd. Deze is vervolgens besproken geweest en heeft meer vorm gekregen. Hierbinnen is 

een aanbod voor jeugd volledig apart uitgewerkt. De VBL vond dat er voor jeugd nog eens samen 

moet gezeten worden. De denkcel jeugd is bijeen geroepen op 23 november 2017. Hierin zetelen de 

volgende partners: 

• Clubs met veel jeugd boksers: 

o Abdel Wahhabi (afwezig) 

o Tom Flachet (aanwezig) 

• Het Risicovechtsport platform: 

o Els Dom 

• Ligaploeg trainer: 

o Hubert Firens 

• VBL afgevaardige 

o Voorzitter VBL 

o Afgevaardige liefhebbers afdeling Willy De Groof 

• Variabele Lid: 

o Huberty Mikke (MH Boxing) 

Het project “Recreantentoernooi” heeft hier meer voor gekregen en is beter afgestemd geweest op 

jeugd. In 2017 is “Recreantentoernooi”  getest geweest enkel bij jeugd en het was een succes. Ook 

heeft de VBL het getest bij volwassen en ook hier heeft de VBL goede resultaten geboekt.. 

Na de algemene vergadering zal de VBL dit project publiek maken. 

Kort samengevat heeft de VBL via dit project de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Opstellen van een reglement jeugdontmoeting 

• A002: Reglement jeugdontmoetingen inpassen in het reglement van inwendige orde van de 
liefhebbersafdeling 

• A003: Organisatie infodag/bijscholing 'organisatie van jeugdontmoetingen' 
o Denkcellen 
o 8 april 2018 infodag recreantentoernooi 

• A004: Organisatie jeugdontmoetingen 
o Genk: eerste recreantentoernooi jeugd 21 december 2017 
o Brussel: recreantentoernooi jeugd en volwassenen 10 maart 2018 

• A007: Voorzien van stimulans/ gadgets voor de deelnemers 
o VBL heeft gadgets besteld en gebruikt tijdens de eerste recreantentoernooien  

 
De volgende acties zijn gestart maar nog niet volledig afgerond: 

• A006:Communicatie reglement naar de leden clubs 
o Via de denkcellen is hier richting enkele clubs informatie gecommuniceerd 
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o Op 8 april 2018 worden al de clubs op de hoogte gebracht via de infodag en via mail 

• A008: Aanstellen van verantwoordelijke jeugdwerking VBL 

o De VBL heeft een selectie van 6 trainers met een AIBA diploma. Zij worden elk getest 

op dit moment op verschillende toernooien met jeugd boksers. Echter dienen wij 

nog de selectie te specifiëren, zodat er maar 1 trainer overblijft van de selectie.  Dit 

proces duurde langer door andere prioriteiten, zoals het ontwikkelen van een 

nieuwe toernooi en een het aanstellen van een topsport coördinator. De VBL hoopt 

dit snel af te ronden in het voorjaar van 2018. 

OD2: De Vlaamse Boks Liga organiseert jaarlijks minstens 10 open ligatrainingen. 
 

A0001 Promotie van de trainingen x 

A0002 Organisatie van de open ligatrainingen x 

A0003 Organisatie open trainingen jeugd   

A0004 
Voorzien in sportwetenschappelijke omkadering op liga training in dienst 
van de clubs om ligatrainingen aantrekkelijker te maken 

x 

 

Toelichting 

De VBL heeft de doelstelling gerealiseerd. De coördinator topsport is verantwoordelijk voor de 
organisatie van de open ligatrainingen en doet dit op maandelijkse basis behalve tijdens de 
zomervakantie. Hierdoor is OD 2 gerealiseerd. 
 
Deze trainingen gaan meestal door in Gent, maar zijn uitzonderlijk door gegaan op 2december 2017 
in Antwerpen om andere boksers ook de kans te geven om geïdentificeerd te worden als talent. 
 

De volgende acties zijn gerealiseerd: 

• A001: Promotie van de trainingen 

• A002: Organisatie van de open ligatrainingen 

• A003: Organisatie open trainingen jeugd 
 
 
De volgende acties zijn gestart en nog in realisatie:  
 

• A004: Voorzien in sportwetenschappelijke omkadering op liga training in dienst van de clubs 
om ligatrainingen aantrekkelijker te maken 

o De VBL heeft extra trainers gevormd op internationaal niveau (AIBA). Deze zijn 
aanwezig tijdens de open liga trainingen en voorzien extra ondersteuning op 
sporttechnisch en sportwetenschappelijk vlak. Wij willen in de toekomst extra 
metingen laten plaats vinden op deze dagen, zoals BMI en Vet metingen om de 
trainingen interessanter en aantrekkelijker te maken, maar dit is nog in ontwikkeling, 
aangezien wij de hoedanigheid ervan, door wie en welke metingen en de bijhorende 
kosten nog moeten berekenen. Hierdoor is actie 004 nog niet volledig gerealiseerd. 
Wij hopen dit jaar na het EK jeugd van dat plaats vindt eind maart samen te komen 
om dit te realiseren. 
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OD3: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 van 80% van de boksverenigingen alle 

recreanten aangesloten. 

A0001 
Alle boksverenigingen werden bezocht om hen te informeren over de 
meerwaarde van aansluiting 

x 

A0002 
Er is een planning voor een informatieronde voor clubverantwoordelijken 
op ligakampioenschappen, interclubs en jeugdontmoetingen 

x 

A0003 
Er is een informatiemoment voor de leden op de ledenvergadering die 
volgt op de algemene vergadering van de federatie 

x 

A0004 
Er is een communicatie via verschillende kanalen over de meerwaarde van 
aansluiting als recreantbokser 

x 

A0005 
Een aanpassing van het reglement van de VBL gericht op de aansluiting van 
recreanten 

x 

 

Toelichting 

De Vlaamse boks liga beseft dat vele recreanten nog niet zijn aangesloten en vindt SD1-OD3 daarom 
één van zijn belangrijkste doelstellingen. De VBL heeft daarom een duurzaam aanpak uitgestippeld 
om deze te realiseren, waarbij deze doelstelling op lange termijn gerealiseerd kan worden en 
duurzaam blijft. 
 
De algemene coördinator is begonnen met zijn clubbezoeken, waarbij hij verspreidt over 4 jaar al de 
clubs zal gaan bezoeken. Hij heeft ondertussen al  ¼ van de clubs bezocht en is hierdoor op schema. 
Tijdens deze clubbezoeken informeert hij de clubs over de meerwaarde van aansluiting en probeert 
hij de clubs te overhalen hun leden aan te sluiten. De volgende clubs zijn tot heden bezocht geweest: 
 

• BC Asse 

• Dawsu Leuven 

• De ring BC Tienen 

• Vilvoorde BT 

• MH Boxing 

• BIW poperinge 

• Boxing Team X  

• Houtland Boxing Team 

• Monteyne Boxing Club 

• Poperinge Boxing Club 

• Warre’s Boxing Club ( naam verandert binnenkort)  

• The Boxing Company Genk 

• Brussels Boxing Academy 
Echter is dit een doelstelling dat behaald dient te worden over 4 jaar, dus is deze nog in een proces 
van realisatie.  
 
De meerwaarde van aansluiting wordt ook via mail gecommuniceerd. De VBL heeft een 
recreantencompetitie gestart, waarbij enkel VBL aangesloten leden mogen participeren. Hierdoor zal 
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er een gefaseerd groei in ledental gebeuren, waarbij na elke organisatie van een recreantentoernooi 
nieuwe leden zullen worden aangesloten. De VBL benadrukt dat enkel VBL aangesloten leden mogen 
participeren. Hierdoor zullen de clubs de meerwaarde van een aansluiting beter erkennen. 
 
Op zondag 8 april wordt er een inforonde georganiseerd betreffende het project recreatentoernooi. 
Hierbij zullen wij al de aangesloten clubs informeren betreffende dit project.  Deze inforonde vindt 
plaats na de algemene vergadering van 8 april 2018. 
 
De recreantentoernooi heeft een aparte reglementenboek. Deze is geschreven in 2017 en wordt 
opgenomen binnen de werking van de Liefhebbersafdeling. De recreanten zullen toegang krijgen tot 
de recreantentoernooi vanaf de lancering ervan. 
 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A003: Er is een informatiemoment voor de leden op de ledenvergadering die volgt op de 

algemene vergadering van de federatie 

o 8 april 2018 te Gent 

o Denkcelvergaderingen zijn georganiseerd geweest 

• A005 : Een aanpassing van het reglement van de VBL gericht op de aansluiting van 

recreanten 

o Recreanten krijgen toegang tot recreantentoernooi 

 
En zijn de volgende acties in een proces van realisatie: 
 

• A001: Alle boksverenigingen werden bezocht om hen te informeren over de meerwaarde van 

aansluiting 

o Via clubbezoeken 

• A002: Er is een planning voor een informatieronde voor clubverantwoordelijken op 

ligakampioenschappen, interclubs en jeugdontmoetingen 

o 8 april 2018 te Gent 

• A004: Er is een communicatie via verschillende kanalen over de meerwaarde van aansluiting 

als recreantbokser 

o Via clubbezoeken 

o Via mailing 

o Inforonde 8 april 2018 
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SD2: De Vlaamse Boks Liga heeft een stijging van 10% van het aantal wedstrijdboksers 

(boksers met licentie als wedstrijdbokser vanaf 13 jaar) tegen 2020 (ten opzichte van 

het geregistreerde aantal wedstrijdboksers in 2016).  
 
 

OD1: Vanaf 2020 worden op regelmatige basis minstens 10 interclubs georganiseerd. 
 

A0001 
Opstellen reglement interclub waarin financiële drempels worden 
weggewerkt 

x 

A0002 
Opname van het reglement in document van inwendige orde van de 
liefhebbersafdeling 

x 

A0003 
Organisatie van de interclubs onder strikt toezicht van de Vlaamse Boks 
Liga (met o.a. informeren over gemeentelijke evenementensubsidies, 
denkcellen, zie ook lager) 

x 

 

Toelichting 

De Vlaamse boksliga heeft een nieuwe toernooi vorm georganiseerd dat onder de zelfde noemer valt 

als een interclub. Deze zullen in combinatie met de interclub georganiseerd worden. De 

recreantentoernooi en interclub competitie zou er voor moeten zorgen dat er minimum 10 

organisaties op jaarbasis zullen zijn. De VBL is bezig met het wegwerken van de financiële drempels. 

Zo heeft het in hun reglement opgenomen om de officials te vergoeden, alsook de aanwezige artsen. 

Door dit te doen besparen de inrichters minimum €350 en maximum €800 aan kosten. Dit zou het 

inrichten van zulke evenementen laagdrempeliger moeten maken. De VBL heeft al 2 testversies 

gehad en deze waren succesvol. Op 8 april worden deze projecten gepresenteerd en hopen wij dat 

deze frequent zullen plaats vinden onder strikt toezicht van de VBL Echter hebben deze zaken tijd 

nodig en dient het project (recreantentoernooi) en de organisatie ervan afgestemd en aangepast te 

worden op de realiteit.   

Aangezien dit een groot project is zal het waarschijnlijk volledig en volwaardig gerealiseerd zijn tegen 

het einde van de beleidsperiode. 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 
 

• A001: Opstellen reglement interclub waarin financiële drempels worden weggewerkt 
o Reglement is opgesteld voor recreatentoernooi en wordt grotendeels ook gebruikt 

voor de interregionale meetings. 

• A002: Opname van het reglement in document van inwendige orde van de 
liefhebbersafdeling 

o Na publicatie op de inforonde volgende op de algemene vergadering zal dit worden 
opgenomen in de inwendige orde. 

• A003: Organisatie van de interclubs onder strikt toezicht van de Vlaamse Boks Liga (met o.a. 
informeren over gemeentelijke evenementensubsidies, denkcellen, zie ook lager) 

o Testfases zijn voorbij en wij gaan over naar de publieke fases. 
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OD2: De Vlaamse Boks Liga bestendigt de komende vier jaar de organisatie van 35 amateur- 

en elitemeetings. 
 

A0001 Up to date houden wedstrijdreglementen x 

A0002 Organisatie meetings onder toezicht van de Vlaamse Boks Liga x 

A0003 Promotie ligakampioenschappen x 

A0004 Organisatie ligakampioenschappen x 

A0005 
Organisatie van een internationale meeting onder toezicht van en 
samenwerking met de Vlaamse Boks Liga 

x 

A0006 
Invoeren van een meer professionele omkadering en aanpak van de 
ligakampioenschappen 

x 

A0007 Organisatie 4 internationale binnenlandse stages  -             Budget  x 

A0008 Tussenkomst VBL voor het organiseren van competitie x 

 

Toelichting 

De VBL heeft zijn wedstrijdreglementen afgestemd op de regulatie van internationale koepels en 

voldoet aan de voorwaarde van AIBA  (internationale koepel) wat betreft nationale competitie. 

Hierboven op zijn er regels bijgekomen met betrekking tot nieuwe competitievormen. 

De VBL heeft ook een diplomaplicht opgelegd en de eerste controles hebben plaats gevonden tijdens 

de nationale competitie van 2018 in februari en maart. Er is een duidelijke communicatie 

hieromtrent geweest. 

 In 2017 zijn er in totaal 38 meetings met liefhebberskampen doorgegaan onder toezicht van de VBL. 

In februari en maart 2017 hadden wij de Vlaamse Ligakampioenschappen met inschrijvingen van 170 

Schoolboys, Juniors, Youth en Elite-amateurs. Het volledige programma ging door in de bokszaal van 

Golden Gloves in Gent. In samenwerking met Golden Gloves Gent is er via verschillende wegen 

promotie gedaan ( internet, TV, VBL website, Mailing, Flyers en posters). Golden Gloves Gent is een 

partner met veel ervaring in het organiseren van events en heeft een volledige omkadering ter 

beschikking gesteld om de kampioenschappen in goede banen te leiden. Hierboven op was de 

liefhebbers afdeling volledig betrokken binnen de organisatie en was er een samenwerking, waarbij 

een surplus is gecreëerd voor de bokssport. De VBL zal deze samenwerking verder verstevigen.  
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De VBL heeft 2 internationale gala’s ingericht zowel op  6 oktober 2017 als op  1december 2017, 

waarbij de Ligaploeg het opnam tegen een Ierse delegatie. 

 

De VBL heeft meerdere stages georganiseerd zowel in het buitenland als binnenland onder leiding 

van Hubert Firens en dit zowel voor de ligaploeg als voor beloftevolle talenten. Maar aangezien de 

accommodatiemogelijkheden in België beperkt zijn wat betreft vechtsportuitrusting is de VBL vaak 

naar de buurlanden moeten reizen: 

Zo zijn er sparringsdagen en trainingsdagen georganiseerd op de volgende dagen en locaties: 

PERIODE LOCATIE LAND 

26 05 2017 - 01 06 2017 Papendal Nederland 

02 08 2017 - 08 07 2017   Spanje (A-ploeg enkel TOPSPORT) 

26 05 2017 - 01 06 2017 Papendal Nederland 

06 11 2017 - 09 11 17 Crets Frankrijk 

22 11 2017 - 25 11 2017 Papendal Nederland 

 

De VBL laat voornamelijk de leden de competitie organiseren en de federatie speelt hier een 

adviserende, begeleidende en controlerende rol, maar heeft neemt ook de rol van het geven 

incentives op zich. Zo heeft het budget vrijgemaakt om de inrichters van boksgala’s te ondersteunen, 

waarbij de VBL voor 20% tussenkomt in specifieke en nauw beschreven kosten. Eind 2017 zijn al de 

kosten verzameld en worden de bedragen terug gestort vlak voor de algemene vergadering. 

Zodoende hoopt de VBL haar leden simulanten te geven om nog meer in te richten en om deze taak 

laag drempeliger te maken. 

 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Up to date houden wedstrijdreglementen 
o Internationale voorwaardes vervuld 
o Nieuwe reglementen bijgevoegd voor nieuwe competitie 

• A002: Organisatie meetings onder toezicht van de Vlaamse Boks Liga 
o 38 meetings georganiseerd onder toezicht VBL 
o Liga kampioenschappen georganiseerd 
o Ghanda Cup georganiseerd 

• A003: Promotie ligakampioenschappen 
o Via website, mailing, flyers, posters en lokale media (Gent) 

• A004: Organisatie ligakampioenschappen 
o In samen werking met Golden Gloves Gent 
o 170 inschrijvingen 

• A005: Organisatie van een internationale meeting onder toezicht van en samenwerking met 
de Vlaamse Boks Liga 

o Ghanda Cup 
o Interland België-Ierland 

• A006: Invoeren van een meer professionele omkadering en aanpak van de 
ligakampioenschappen 

o Samenwerking met Golden Gloves Gent 

• A007: Organisatie 4 internationale binnenlandse stages  
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o Papendal, Spanje, Nederland en Frankrijk ( zie tabel) 

• A008: Tussenkomst VBL voor het organiseren van competitie 
o 20 % tussenkomst voor inrichters voor specifieke kosten. 

SD3: Tegen 2020 heeft 80% van de clubs minstens één gediplomeerde sporttechnisch 

begeleider (initiator, trainer) en heeft 10% van de clubs een hoger opgeleide trainer 

dan initiator. 
 

OD1: Vanaf 2019 organiseert de Vlaamse Boks Liga naast de opleiding Initiator Boksen ook de 

opleiding Trainer B Boksen in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool. 
 

A0001 Coördinator als vertegenwoordiger van de Vlaamse Boks Liga in de denkcel x 

A0002 Periodieke organisatie opleiding Initiator i.f.v. haalbaarheid x 

A0003 Organisatie opleiding Trainer B   

A0004 
Organisatie voorbereidende lessen in functie van het ingangsexamen om te 
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen 

x 

 

Toelichting 

In 2017 is de algemeen coördinator aangesteld geweest als DSKO en cursusverantwoordelijke. 
Hierdoor zetelde hij ook in de denkcel van de VTS. Binnen deze denkcel zijn de pilaren gezet voor het 
opstarten van een instructeur B in plaats van een trainer B, aangezien de denkcel van mening is dat 
een trainer B een te grote stap zal zijn. 
 
De VBL heeft in 2017 de cursus initiator georganiseerd. De nieuwe DSKO heeft een nieuw stramien 
uitgewerkt met de denkcel van de VTS. In 2018 staat de cursus initiator 2 keer gepand, zowel in het 
voorjaar als in het najaar. 
 
In het jaar 2017 heeft de VBL voorbereidende lessen georganiseerd in functie van de toelatingsproef. 
Deze waren een succes. Deze hebben ook al plaats gevonden in februari 2018. 
 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Coördinator als vertegenwoordiger van de Vlaamse Boks Liga in de denkcel 
o Algemeen coördinator is DSKO en cursusverantwoordelijke 

 

• A004:  Organisatie voorbereidende lessen in functie van het ingangsexamen om te voldoen 
aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen 

o Georganiseerd op de volgende dagen: 
▪ 09 maart 2017 – 12 maart 2017 – 16 maart 2017 – 18 maart 2017 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A002: Periodieke organisatie opleiding Initiator i.f.v. haalbaarheid 
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o Cursus initiator boksen hoeilaart 2017 
o Cursus initiator boksen Genk  2018 
o Cursus initiator boksen Antwerpen 2018 

• A003: Organisatie opleiding Trainer B (2018-2019) 
o Denkcel 2017: beslist instructeur B 

OD2: Vanaf 2018 organiseert de Vlaamse Boks liga een jaarlijkse bijscholing. 
 

A0001 Promotie bijscholing x 

A0002 Organisatie bijscholing x 

A0003 
Promotie en deelnemen aan initiatieven van het Risicovechtsportplatform 
en andere instanties 

x 

 

Toelichting 

De VBL heeft verschillende bijscholingen georganiseerd alsook ontwikkeld. In 2017 heeft de VBL de 

cursus verzorger nogmaals georganiseerd, waarbij de deelnemers van 3 experts les krijgen en een 

examen moeten afleggen om een diploma als verzorger te ontvangen. Deze geeft hun toegang tot de 

ring tijdens officiële bokswedstrijden, waarbij zij mogen opereren als verzorger of assistent trainer in 

de hoek van een bokser. Deze heeft plaats gevonden op 2 december 2017 te Antwerpen en 33 

deelnemers hebben de cursus doorlopen. 

De VBL heeft haar trainers aangezet om zich in te schrijven voor de bijscholing voeding in de 

vechtsport door Amelie Rosseneu. Al de VBL aangesloten trainers mochten deze cursus volgen, 

waarbij de VBL tussen is gekomen in de kosten indien zij aanwezig waren. 

De VBL heeft 3 experts laten vormen binnen de Get Fit 2 Sport programma en deze hebben samen 

met de universiteit een nieuwe bijscholing ontwikkeld namelijk Get Fit 2 Box. Deze is een eerste maal 

georganiseerd geweest en was een succes.  

De VBL heeft een nauwe samenwerking met het risicovechtsportplatform en deze geformaliseerd in 

een samenwerkingsovereenkomst. Zo heeft de VBL aan de SVS Apotheose met het RVSP in Gent 

meegewerkt m.b.t. vechtsporten in het onderwijs, alsook aanwezig geweest bij de conferenties van 

het RVSP zoals  conferentie "Risicovechtsporten en het beleid anno 2016, kennis dag meerwaarde 

van vechtsporten in Genk,  medische commissies  en dergelijke. Activiteiten en infodagen 

georganiseerd vanuit de VSF en Sport Vlaanderen, zijn ook geregeld bijgewoond geweest door de 

VBL. 

 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Promotie bijscholing 
o Website 
o Kalender 
o Mailing 
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• A002: Organisatie bijscholing 
o Cursus verzorger 
o Bijscholing voeding in de vechtsporten 
o Get Fit 2 Box 

 

• A003: Promotie en deelnemen aan initiatieven van het Risicovechtsportplatform en andere 
instanties 

o Samenwerkingsovereenkomst tussen VBL en RVSP 
o SVS Apotheose 
o VSF initiatieven 
o Sport Vlaanderen initiatieven 
o RVSP medische commissies 
o RVSP conferentie Antwerpen 
o RVSP meerwaarde vechtsporten te Genk 

 
 

OD3: Tegen 2020 heeft de Vlaamse Boks Liga minstens 6 nieuwe trainers met een hoger 

diploma (Trainer B Boksen, Trainer B Risicovechtsporten, 2-ster AIBA Coach, Master LO, 

Bachelor LO). 
 

A0001 Aanduiding/engagement 7 trainers die 1-ster AIBA opleiding volgen x 

A0002 
Trainers 2-ster AIBA opleiding laten volgen en bijscholing van 
topsporttrainers (internationaal) 

x 

A0003 
In kaart brengen van sportbegeleiders in het bezit van een diploma Master 
LO, Bachelor LO en Trainer B Risicovechtsporten 

x 

A0004 Promotie maken voor opleiding Trainer B Boksen x 

 

Toelichting 

De VBL heeft in 2017 verschillende trainers (7) geselecteerd om een cursus in Papendal te volgen 

georganiseerd en erkend door de internationale koepel. Een cursus van internationaal karakter een 

hoog niveau, namelijk de One-Star AIBA COURS. De trainers zijn een week verbleven in het 

topsportcenter te papendal en hebben de cursus succesvol afgerond. 

De geslaagde cursisten behaalde hun One Star en kunnen nu doorstromen naar de Two Star Cours. 

Zij zijn dus automatisch de selectie hiervoor aangezien de One-star een prerequisite is. Echter is er 

nog geen Two-Star cursus dat georganiseerd wordt en dat financieel interessant is om de trainers in 

te schrijven. 

De algemene coördinator verricht sinds 2017 clubbezoeken. Bij elke clubbezoek bevraagt hij of er 

gediplomeerde leden aangesloten zijn, zowel initiators als academische diploma’s. Dit is een proces 

dat 4 jaar zal duren. 

De VTS denkcel is samen gekomen in 2017 en heeft besloten geen cursus trainer B te organiseren, 

maar een cursus instructeur B, aangezien deze laagdrempeliger is en de huidige bokslandschap nog 
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achter loopt wat betreft vorming. Een instructeur B is een goede tussenstap om de kloof stapsgewijs 

te dichten. Er is besloten geweest deze eind 2019 te organiseren. De cursusteksten zijn al deels 

geschreven en dienen nog bij gewerkt te worden. Promotie is dus niet relevant nu. 

 

 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Aanduiding/engagement 7 trainers die 1-ster AIBA opleiding volgen 
o AIBA one Star Cours 2017 Papendal 

 
De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 
 

• A002: Trainers 2-ster AIBA opleiding laten volgen en bijscholing van topsporttrainers 
(internationaal) 

• A003: In kaart brengen van sportbegeleiders in het bezit van een diploma Master LO, 
Bachelor LO en Trainer B Risicovechtsporten 

 
De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 
 

• A004: Promotie maken voor opleiding Trainer B Boksen 
o Instructeur B zal georganiseerd worden 

 
 

OD 4: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2018 een diplomaplicht voor trainers gekoppeld aan 

een regularisatieperiode voor de clubs. 
 

A0001 
Opnemen in HR van de Vlaamse Boks Liga/Liefhebbersafdeling van 
diplomaplicht voor trainers 

x 

A0002 Communicatie voeren over diplomaplicht voor trainers x 

A0003 
Begeleiden van kandidaat trainers om te voldoen aan de 
diplomavoorwaarden 

x 

 

Toelichting 

De VBL heeft na afsluiting van de initiatorcursus 2017, na afloop van de cursus verzorger en na het 
publiceren van de geplande cursus initiators 2018 een brief rondgestuurd betreffende een 
diplomaplicht dat vanaf 2018 van kracht zou zijn. Hieraan gekoppelde zou er een regularisatieperiode 
zijn, waarin de trainers die in overtreding treden met betrekking tot de diplomaplicht geen sancties  
worden opgelegd. De overtredende partijen worden door verwezen naar de initiatorcursus in Genk 
of Antwerpen afhankelijk van de geografische ligging en beschikbaarheid. Vanaf 2019 worden de 
trainers toegang tot de ring geweigerd tijdens competitie indien zij niet gediplomeerd zijn. De VBL 
organiseert in 2018 twee maal de initiator cursus en de cursus verzorger. Zodoende zijn er voldoende 
mogelijkheden voor de trainers om zich aan te passen tegen 2019. 
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Tijdens de controles worden de deelnemers gewezen op de stappen die zij kunnen treffen om in orde 
te zijn tegen 2019. Via mail ontvangen zij instructie om een succesvolle inschrijving te bekomen voor 
de verschillende cursus. De algemene coördinator vervult deze functie. Echter is dit een proces van 
lange adem vooraleer al de trainers bereikt zijn, aangezien niet iedereen op elke boksevent aanwezig 
is. Stapsgewijs zullen al de trainers gecontroleerd geweest zijn en zullen al de overtredende trainers 
in kaart gebracht worden, zodat deze succesvol begeleidt kunnen worden. 
 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Opnemen in HR van de Vlaamse Boks Liga/Liefhebbersafdeling van diplomaplicht voor 
trainers 

o Diplomaplicht is opgenomen en van kracht sinds 2018 

• A002: Communicatie voeren over diplomaplicht voor trainers 
o Brief is rond gestuurd geweest via mail met melding van de diplomplicht en de 

regularisatieperiode 
o Brief is afgedrukt geweest en verdeelt tijdens de controles tijdens de 

kampioenschappen van februari en maart 2018 
 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A003: Begeleiden van kandidaat trainers om te voldoen aan de diplomavoorwaarden 
o Algemene coördinator heeft controles uitgevoerd en begeleidt ter plekke de trainers 

indien zij zich wensen in te schrijven voor een cursus 
o Algemeen coördinator verzamelt de overtredende trainers in een databank en 

contacteert ze via mail met verdere instructies 
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SD4: Tegen 2020 is de opleiding voor liefhebbersscheidsrechter van de Vlaamse Boks 

Liga volwaardig en aantrekkelijk waardoor ten minste 5 kandidaten zich hebben 

aangemeld. 

 

 

OD1:De Vlaamse Boks Liga zet vanaf 2017 minstens twee acties op om de functie van 

scheidsrechter aantrekkelijk te maken. 
 

A0001 Deelname week van de official x 

A0002 Jaarlijkse bedanking van de officials x 

 

Toelichting 

De VBL participeerde aan de Week van de Officials. Het heeft de supporter sticks bestelt via VSF en 
tijdens een boksgala uitgedeeld. Tijdens de Week van de official heeft het tijdens een boksgala haar 
officials bedankt als ook een trofee uitgedeeld aan haar enigste TWO Star AIBA official ter bedanking 
van zijn engagement. Ook heeft het een official tijdens een internationale meeting uitgeroepen tot 
erelid voor al zijn jaren dat hij als official opereerde en nu er een punt achter zet als gevolg van 
ouderdom. 
 
De algemene coördinator en een afgevaardigde van de Vlaamse Scheidsrechters afdeling hebben 
meegedaan aan een overleg moment met betrekking tot de instroom van officials georganiseerd 
door VSF. De scheidsrechters worden vermeld op de website van de VBL alsook wordt er een link 
gelegd naar de officiële site van de officials. Zodoende wordt er nauwer met de officials gewerkt en 
wordt de voeling met de federatie versterkt. 
 
Jaarlijks wordt er een diner georganiseerd voor de officials. Dit jaar heeft deze plaats gevonden in 
Gent.  

 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

 

• A001: Deelname week van de official 
o Algemeen coördinator en afgevaardigde vlaamse scheidsrechters afdeling waren 

aanwezig 
o Supporter sticks besteld via VSF en uitgedeeld tijdens boksgala 
o Bedanking scheidsrechters tijdens boksgala 
o Trofee voor AIBA official 

• A002: Jaarlijkse bedanking van de officials 
o Diner officials te Gent 

OD2: De Vlaamse Boks Liga heeft een organisatie voor de opleidingen scheidsrechter 

liefhebberskampen gepland. 
 

A0001 Cursusplanning opleiding scheidsrechter x 
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A0002 Promotie van de cursusorganisatie voor scheidsrechters   

 

Toelichting 

De VBL heeft samengezeten met de Vlaamse scheidrechter en is begonnen met hervormen van de 

Vlaamse Scheidsrechtersafdeling. Dit was prioritaire. Dit is gerealiseerd en de VSA kan nu optimaal 

functioneren. De VBL heef innovatieve projecten gelanceerd om de huidige opleiding te hervormen. 

Zo  is het bezig met de ontwikkeling van een online learning tool voor de opleiding van de nieuwe 

officials. Na afronding van dit zal de opleiding verder vorm krijgen en kan deze gepland worden. 

Maar dit heeft de VBL niet kunnen realiseren in 2017 door prioritaire hervormingen die eerst diende 

plaats te vinden en prerequisiten zijn om een goede werking en opleiding te realiseren. 

De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 
 

• A001: Cursusplanning opleiding scheidsrechter 
o Hervormingen structuur 
o Investering e-learning tools 

• A002: Promotie van de cursusorganisatie voor scheidsrechters 
o Nog geen cursus gepland dus geen promotie mogelijk 

 

OD3: De Vlaamse Boks Liga  heeft een opleidingsvisie en een opleidingsplan voor 

liefhebbersscheidsrechters tegen eind 2018. 
 

A0001 
Draagvlak zoeken binnen de federatie voor een aangepaste 
scheidsrechtersopleiding voor liefhebberskampen 

x 

A0002 
Vastleggen van competenties van scheidsrechters voor liefhebberskampen                                                                      
cursussen voor AIBA-scheidsrechters 1 en 2 sterren 

x 

A0003 
Bepalen van de inhoud en de verwachtingen van de opleiding 
scheidsrechter voor liefhebberskampen 

  

A0004 Behoud structuur/organisatie scheidsrechtersafdeling x 

 

Toelichting 

De algemene coördinator heeft met de Vlaamse Scheidsrechters afdeling samen gezeten. Er diende 

hervormingen plaats te vinden die prioritaire waren op de opleidingen. Deze hebben plaats 

gevonden in 2017. De VSA was unaniem akkoord om de opleiding te herzien en aan te passen. Echter 

diende dit na de hervormingen van de VSA plaats te vinden. De VBL heeft besloten om eind 2018 en 

begin 2019 hier werk van te maken. In voorbereiding hiervan heeft de VBL al investering met 

betrekking tot e-learning tools gedaan. Deze zullen in 2018 af zijn. 
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De VBl heeft samen met de Vlaamse Scheidsrechters Afdeling de competenties voor de AIBA 2 star 

cursus besproken en een scheidsrechter (Pierre Antoine) gestuurd naar het buitenland om deze 

cursus te volgen. Hierdoor is hij de enigste 2 Star AIBA official in België. 

De VSA is in 2017 volledig hervormt. De samenstelling is verandert als ook de wijze waarop deze 

wordt samengesteld. Dit diende te gebeuren om de werking van de VSA te optimaliseren 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

 

• A001: Draagvlak zoeken binnen de federatie voor een aangepaste scheidsrechtersopleiding 
voor liefhebberskampen 

o Algemeen coördinator vergadert met VSA 
o E-learning tools ontwikkeling is gestart 

 

• A002: Vastleggen van competenties van scheidsrechters voor liefhebberskampen                                                                      
cursussen voor AIBA-scheidsrechters 1 en 2 sterren 

o AIBA 2 Star cursus gevolgd door Pierre Antoine 
 
De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

 

• A004: Behoud structuur/organisatie scheidsrechtersafdeling 

o De VSA is hervormd in functie van gezonde en transparante werking dat optimaal 

opereert. 
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SD5: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een professionele bestuurlijke en 

administratieve werking en daardoor een meer optimale samenwerking met de leden 

van de federatie, uitgedrukt in een tevredenheid van 60%. 

 

OD1: Tegen 2020 gebruikt de Vlaamse Boks Liga een digitaal ledenbestand waarbij 50% van 

de clubs gebruik maakt van de login voor clubs voor het aanmelden van hun leden. 

 

A0001 Ontwikkeling applicatie voor beheer van het ledenbestand en onderhoud  x 

A0002 
Regelmatig contact en waar nodig begeleiding van clubs 
(gebruikshandleiding) 

x 

A0003 
Ontwikkeling/toevoeging login voor clubs (communicatie digitaal tussen 
federatie en club voor wat betreft de aansluiting van leden en licenties) 

  

A0004 Uitbreiding secretariaat benodigdheden    

 

Toelichting 

In 2017 heeft de Vlaamse Boks liga een digitale in cloud ledenbestand ontwikkeld. Deze is ook 

meteen gebruikt door de VBL. Echter heeft de VBL voor een incrementele aanpak gekozen. Voor 

2017 zou de VBL al haar leden zelfstandig ingeven door het secretariaat van de VBL. Dit is ook 

gebeurt.  In 2018 wordt de applicatie aangepast en een login is aangemaakt voor elke club. 

Hierboven op heeft de VBL opleidingsdagen voor elke verantwoordelijke van elke club voorzien. Op 

deze opleidingsdagen zullen de clubverantwoordelijke gevormd worden om met ons ledenbestand 

om te gaan. 

De VBL heeft in 2017 serieus geïnvesteerd in een nieuw secretariaat. De VBL vestigt zich nu in het 

huis van de Sport te Berchem. Hier bijhorende heeft het kantoor benodigdheden aangekocht. 

 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Ontwikkeling applicatie voor beheer van het ledenbestand en onderhoud  
o Applicatie is in gebruik door de VBL 

• A003: Ontwikkeling/toevoeging login voor clubs (communicatie digitaal tussen federatie en 
club voor wat betreft de aansluiting van leden en licenties) 

o Login zijn aangevraagd en in ontwikkeling 

• A004: Uitbreiding secretariaat benodigdheden  
o Kantoor is volledig uitgerust met al de basisbenodigdheden  

 
De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A002: Regelmatig contact en waar nodig begeleiding van clubs (gebruikshandleiding) 
o Op de algemene vergadering van 2018 wordt applicatie gepresenteerd 
o Op de algemene vergadering van 2018 worden de opleidingsdagen bekend gemaakt 
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o De algemene coördinator ligt tijdens zijn clubbezoeken de applicatie toe 

OD2: Tegen 2020 heeft de Vlaamse Boks Liga een afzonderlijk secretariaat dat aangestuurd 

wordt door een professionele kracht. 
 

A0001 Bepaling en installatie nieuw secretariaat x 

A0002 Aanstelling professionele coördinator x 

 

Toelichting 

De VBL is verhuisd naar het huis van de sport te Berchem. Hier heeft het een nieuw kantoor 

toegewezen gekregen van de Stad Antwerpen. Op de algemene vergadering van 2018 zal het adres 

van de VBL statutaire verandert worden naar de boomgaardstraat 22 Bus 34. Ons secretariaat zal 

zich hier vestigen en is al volledig uitgerust met de basisbenodigdheden van een kantoor. 

Ibrahim Emsallak, master lichamelijk opvoeding en bewegingswetenschappen is aangesteld als 

algemene coördinator.  

 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Bepaling en installatie nieuw secretariaat 
o Boomgaardstraat 22 bus 34 Huis van de Sport 

• A002: Aanstelling professionele coördinator 
o Ibrahim Emsallak  

 

OD 3: Tegen 2020 realiseert de Vlaamse Boks Liga een meer intense samenwerkingsband met 

de clubs. 
 

A0001 
Bezoeken van een kwart van de aangesloten clubs per jaar door de 
coördinator 

x 

A0002 
Loketfunctie van het secretariaat voor de clubs ingevuld door de 
coördinator 

x 

A0003 
Mogelijkheid voorzien voor begeleiding/overleg voor clubs bij eerste 
organisatie (o.a. over gemeentelijke evenmentensubsidies) 

x 

A0004 
Evalueren aanvullen voorbeeld draaiboek van een jeugdontmoeting, 
interclub, meeting. 

x 

A0005 
Promotie bij de clubs van initiatieven georganiseerd door partners en 
andere relevante instanties 

x 

A0006 
De clubs zelf motiveren om deel te nemen aan lokale promotieacties en de 
deelname doorgeven aan het secretariaat 

x 
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A0007 
Nulmeting in 2017 en nadien permanente registratie van tussenkomsten 
per club en/of leden per club 

x 

A0008 
Systeem uitwerken ifv centraal meldpunt voor coördinatie van alle 
initiatieven die de clubs nemen 

  

 

Toelichting 

De algemene coördinator is begonnen met zijn clubbezoeken, waarbij hij verspreidt over 4 jaar al de 
clubs zal gaan bezoeken. Hij heeft ondertussen al  ¼ van de clubs bezocht en is hierdoor op schema. 
Tijdens deze clubbezoeken informeert hij de clubs over de meerwaarde van aansluiting en probeert 
hij de clubs te overhalen hun leden aan te sluiten. De volgende clubs zijn tot heden bezocht geweest: 
 

• BC Asse 

• Dawsu Leuven 

• De ring BC Tienen 

• Vilvoorde BT 

• MH Boxing 

• BIW poperinge 

• Boxing Team X  

• Houtland Boxing Team 

• Monteyne Boxing Club 

• Poperinge Boxing Club 

• Warre’s Boxing Club ( naam verandert binnenkort)  

• The Boxing Company Genk 

• Brussels Boxing Academy 
 

Ibrahim Emsallak, master lichamelijk opvoeding en bewegingswetenschappen is aangesteld als 

algemene coördinator en is dinsdag en donderdag op kantoor in het huis van de sport te Berchem 

tussen 10:00 en 18:00 uur. De aangesloten leden kunnen tijdens de kantooruren de algemene 

coördinator persoonlijk aanspreken voor vragen en verduidelijking. Tijdens de overige dagen is de 

algemene coördinator telefonisch beschikbaar voor onder andere begeleiding van de clubs, 

afspraken vast te leggen om een bijeenkomst te organiseren om verdere vragen en aanvragen te 

bespreken of in te begeleiden. De VBL heeft draaiboeken ter beschikking gesteld voor haar leden die 

een eerste maal boksevenementen organiseren en ondersteunt haar leden bij specifieke aanvragen 

die boksgerelateerd zijn. De VBL heeft een samenwerking met het RVSP, waarop de VBL altijd kan 

steunen indien er aanvragen zijn die wij niet direct kunnen behandelen. 

De algemene coördinator heeft een nieuwe draaiboek opgesteld voor een nieuwe competitievorm, 

waarin al de regels en stappen worden verduidelijkt om een succesvolle organisatie te realiseren. Dit 

betreft de recreantentoernooi. 

De VBL maakt promotie van initiatieven van NADA, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Trainer VSF, 

Dynamo Project, het RVSP en ICES via verschillende kanalen. Zowel via, mailing en haar website, 

maar ook via interactieve video’s die opgesteld worden door de VBL. De VBL stimuleert haar 

aangesloten leden om deel te nieuwe aan deze initiatieven, zodat er een groter effect gerealiseerd 

kan worden. 
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De VBL is bezig met het sensibiliseren van de clubs om haar activiteiten op lokaal niveau door te 

communiceren. Middels mailing en clubbezoeken verzamelt de algemene coördinator de informatie. 

Echter is dit een opdracht van lange adem. 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

 

• A001: Bezoeken van een kwart van de aangesloten clubs per jaar door de coördinator 
o Clubbezoeken voor 2017 afgewerkt door algemene coördinator 

 

• A002: Loketfunctie van het secretariaat voor de clubs ingevuld door de coördinator 
o Kantoor boomgaardstraat 22 bus 34 openingsuren 10:00 – 18:00 uur op Dinsdag en 

donderdag 
o Telefonisch beschikbaar via 0488/ 82 42 09 

 

• A004: Loketfunctie van het secretariaat voor de clubs ingevuld door de coördinator 
o Zie A002 

 

• A005: Promotie bij de clubs van initiatieven georganiseerd door partners en andere relevante 
instanties 

o Via mailing en website 
o VSF, Sport Vlaanderen, RVSP, VTS, NADA, Dynamo Project, ICES 

 
 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A003: Mogelijkheid voorzien voor begeleiding/overleg voor clubs bij eerste organisatie (o.a. 
over gemeentelijke evenmentensubsidies) 

o Draaiboeken beschikbaar 
o Algemene coördinator beschikbaar op kantoor elke dinsdag en donderdag 
o Algemene coördinator telefonisch elke dag beschikbaar 
o Clubbezoeken door algemene coördinator 

 

• A006: De clubs zelf motiveren om deel te nemen aan lokale promotieacties en de deelname 
doorgeven aan het secretariaat 

o Sensibilisering door algemene coördinator en secretaris VBL 
 

De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

• A007: Nulmeting in 2017 en nadien permanente registratie van tussenkomsten per club 
en/of leden per club 

o VBL heeft dit nog niet kunnen realiseren aangezien andere doelstelling prioritaire 
waren en de VBL enkel 1 VTE binnen haar werking heeft. De algemene coördinator is 
hiervoor ingezet geweest, maar is nog jong en onervaren en had veel begeleiding 
initieel nodig. 
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OD 4: De Vlaamse Boks Liga voldoet tegen eind 2020 aan alle criteria voor goed bestuur 

opgenomen in het decreet op de georganiseerde sport. 
 

A0001 
De statuten en het huishoudelijk reglement worden aangepast om te 
kunnen voldoen aan de criteria van transparantie en democratie 

x 

A0002 
Opmaken van documenten en procedures buiten deze opgenomen in 
statuten en huishoudelijk reglement om te voldoen aan de criteria van 
goed bestuur 

  

A0003 De Vlaamse Boks Liga engageert zich voor 5 van de zachte indicatoren   

A0004 
De Vlaamse Boks Liga engageert zich voor nog eens 3 nieuwe van de zachte 
indicatoren 

  

A0005 
Een transparant huishoudelijk reglement opstellen met een evenwaardige 
verdeling van de aandacht naar elite- en amateurboksen 

  

 

Toelichting 

De Vlaamse boks liga is sinds 2017 gesubsidieerd en is begonnen aan hervormingen op vele vlakken. 

De algemene coördinator heeft zich ontfermt over de criteria van goed bestuur. Door oude 

conservatieve cultuur, die dominant aanwezig was binnen de federatie heeft de algemene 

coördinator gemerkt dat er veel werk was met betrekking tot de criteria van goed bestuur. Echter is 

het de VBL toch gelukt om hierin veel grote stappen te zetten. Tijdens de algemene vergadering van 

2018 zullen de meeste zaken met betrekking tot goed bestuur statutaire goed gekeurd worden. In 

2017 kon dit nog niet gebeuren, aangezien er geen statutaire vergadering meer gepland stond  om 

deze zaken goed te keuren.  

De algemene coördinator heeft de meeste processen gedocumenteerd baserend op de vereisten van 

de checklist van goed bestuur. Tegen eind 2018 zou dit allemaal op punt moeten staan. Echter heeft 

dit langer geduurd als geschat door bepaalde  gewoontes die diep geworteld waren binnen de VBL en 

die niet zo makkelijk verdwijnen.  

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A001: De statuten en het huishoudelijk reglement worden aangepast om te kunnen voldoen 
aan de criteria van transparantie en democratie 

o Evaluatiegesprek Sport Vlaanderen 

• A002: Opmaken van documenten en procedures buiten deze opgenomen in statuten en 
huishoudelijk reglement om te voldoen aan de criteria van goed bestuur 

o Evaluatiegesprek Sport Vlaanderen 
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SD6: Tegen 2020 voldoet de Vlaamse Boks Liga aan de kwaliteitsstandaarden voor 

risicovechtsportorganisaties en zijn alle aangesloten clubs op de hoogte van het 

antidopingbeleid. 
 

OD1: De Vlaamse Boks Liga voert een dopingpreventiebeleid met jaarlijks minstens één 

gerichte actie ten aanzien van al de aangesloten clubs. 
 

A0001 Aanduiding en opvolging dopingpreventieverantwoordelijke x 

A0002 
Eén actie per jaar rond dopingpreventie (informatieverspreiding en al dan 
niet in samenwerking met een andere instantie) 

x 

A0003 Aansluiting en vertegenwoordiging Vlaams Dopingtribunaal x 

 

Toelichting 

De Vlaamse boks Liga heeft de algemene coördinator als doping verantwoordelijke aangeduid. De 
dopingverantwoordelijke is een bijscholing gaan volgen op de VUB: “Een holistisch kijk op doping 
gebruik”.  Hierboven op is de VBL ook aangesloten bij het Vlaamse Dopingstribunaal. 
 
 De VBL heeft voornamelijk aan kennis verspreiding gedaan via mail in samenwerking met NADO. In 
2018 willen wij een studiedag houden waarbij wij de procedures van een dopingcontrole toelichten 
en richtlijnen meegeven om een anti-doping cultuur te kunnen stimuleren op club niveau.  
 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Aanduiding en opvolging dopingpreventieverantwoordelijke 
o Algemeen coördinator 

• A003: Aansluiting en vertegenwoordiging Vlaams Dopingtribunaal 
o VBL is aangesloten bij het Vlaamse Dopingstribunaal 

 
De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A002:  Eén actie per jaar rond dopingpreventie (informatieverspreiding en al dan niet in 
samenwerking met een andere instantie) 

o Kennisverspreiding i.s.m. NADO 
 

OD2: De Vlaamse Boks Liga heeft een professionele en opgeleide omkadering tegen 2020 op 

alle niveaus en heeft deze omkadering ook aan de buitenwereld in beeld gebracht. 
 

A0001 Onderhouden van een medische commissie Vlaamse Boks Liga x 

A0002 
Vertegenwoordiging van een arts van de medische commissie in de open 
artsenvergadering van het RVSP 

x 
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A0003 
Samenwerking met het RVSP i.f.v. het voldoen aan de 
kwaliteitsstandaarden en algemene werking gezond sporten + in beeld 
brengen van deze samenwerking 

x 

A0004 
Alle met de Vlaamse Boks Liga samenwerkende wedstrijdartsen bekend 
maken bij het RVSP 

x 

A0005 
Alle meetings laten begeleiden door een door het RVSP gekende 
toezichthoudende arts 

  

A0006 
Up to date houden reglementen in het kader van gezond en ethisch 
sporten 

x 

A0007 
Jaarlijks clubs op de hoogte brengen van de specifieke tools voor clubs (van 
het RVSP en andere instanties) i.v.m. gezond en ethisch sporten 

x 

 

Toelichting 

De VBL heeft hard geïnvesteerd om bekwaamde vrijwilligers en personeel in te schakelen. Het heeft 
daarom frequent met RVSP samen gezeten om hieraan te werken. Op medische niveau heeft de VBL 
haar beleid sterk hervormt  en werkt het met enkel erkende artsen. Zo werkt het met een nieuwe 
medische commissie en probeert de VBL altijd een vertegenwoordiger op de medische commissie 
van RVSP te hebben. Dokter Carla Delmulle is ook aangeduid als officieel contact persoon met 
betrekking tot medische zaken. 
 
De algemeen coördinator doet clubbezoeken en verzamelt tijdens deze bezoeken informatie over 
artsen die controles van boksers uitvoeren. Deze worden vervolgens door het RVSP gecontacteerd. 
De VBL heeft samen met het RVSP een lijst van erkende controle en keuringsartsen opgesteld als ook 
een lijst van erkende ringartsen. Deze zijn allemaal geïnformeerd over de processen en protocollen 
die zij dienen te respecteren. De VBL heeft gecommuniceerd naar al haar leden dat ze enkel nog deze 
artsen mogen raadplegen voor medische keuringen en voor inschakelingen als ringartsen tijdens 
competitie. 
 
In samenwerking en in overleg met het RVSP houdt de VBL haar reglementen up to date. Zo heeft het 
haar beroepsproces bij het afkeuren van een licentieaanvraag als gevolg van medische redenen 
aangepast en dient dit nog goed gekeurd te worden op de algemene vergadering van 2018. 
 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Onderhouden van een medische commissie Vlaamse Boks Liga 
o VBL heeft een medische commissie dat bij nieuwe zaken samen komt of om 

beleidsmaatregelen te bespreken. 

• A002: Vertegenwoordiging van een arts van de medische commissie in de open 
artsenvergadering van het RVSP 

• A004: Alle met de Vlaamse Boks Liga samenwerkende wedstrijdartsen bekend maken bij het 
RVSP 

o Lijst staat op startpagina van de VBL 
o www.vlaamseboksliga.com 

• A005: Alle meetings laten begeleiden door een door het RVSP gekende toezichthoudende 
arts 

o VBL heeft al haar clubs op de hoogte gebracht enkel erkende artsen te raadplegen. 

http://www.vlaamseboksliga.com/
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• A006: Up to date houden reglementen in het kader van gezond en ethisch sporten 
o RVSP adviseert VBL m.b.t. medische en ethische zaken. 

• A007: Jaarlijks clubs op de hoogte brengen van de specifieke tools voor clubs (van het RVSP 
en andere instanties) i.v.m. gezond en ethisch sporten 

o Via verschillende kanalen worden linken gelegd naar RVSP website en haar tools.  
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SD7: Tegen 2020 voert de Vlaamse Boks Liga een beter en uitgebreid 

communicatiebeleid  ten opzichte van de werking in 2016 met een graduele toename 

van het bereik via website en sociale media.  
 

OD1: De Vlaamse Boks Liga heeft in 2020 een moderne en gebruiksvriendelijke website 

waarop al de activiteiten en belangrijke informatie voor leden en clubs ter beschikking 

worden gesteld.  
 

A0001 
Opstarten van een activiteitenkalender (afzonderlijk van de 
wedstrijdkalender) 

x 

A0002 Aanvullen en updaten activiteitenkalender   

A0003 Enquête/bevraging om de behoeften van de clubs te onderzoeken x 

A0004 Opstarten van een nieuwe website op basis van de bevraging   

A0005 Onderhouden van de website x 

A0006 Onderzoek zinvolheid opstarten nieuwsbrief   

A0007 Opstarten nieuwsbrief (indien zinvol bevonden)   

 

Toelichting 

De nood aan een nieuwe website was zeer groot. De algemene coördinator heeft daarom gewerkt 

aan de ontwikkeling van een nieuwe website. Deze is publiek en gebruiksvriendelijk opgesteld.  

De VBL heeft een kalender waarop de competitie vermeld wordt. Hierboven op heeft het een digitale 

kalender online apart voor haar activiteiten, zoals bijscholingen en opleidingen. Deze staat op de 

startpagina van de VBL. Echter is hier nog niet alles op vermeld.  

Een behoefte onderzoek was niet noodzakelijk door de klaarblijkelijke noodzaak aan een nieuwe 

website, aangezien de voormalige website gehackt was. Echter is de VBL bezig met het verkennen 

van de zinvolheid van het opstarten van een nieuwsbrief. De VBL heeft een potentieel kandidaat 

gevonden om aan te duiden als verantwoordelijke voor de pers en communicatie. Echter dient de 

desbetreffende kandidaat nog te bevestigen hieraan mee te willen werken. Deze zal ook bezig zijn 

met een maandelijkse nieuwsbrief op te starten.  

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Opstarten van een activiteitenkalender (afzonderlijk van de wedstrijdkalender) 
o Kalender opgestart online 
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• A004: Opstarten van een nieuwe website op basis van de bevraging 
o www.vlaamseboksliga.com 

 

• A005: Onderhouden van de website 
o Algemeen coördinator en secretaris 

 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A006: Onderzoek zinvolheid opstarten nieuwsbrief 
o Nieuwsbrief is zinvol gevonden, maar inhoud en praktische zaken dienen nog 

onderzocht te worden 
o Persverantwoordelijke aanduiden (bevestiging kandidaat) om dit op zich te nemen 

• A003: Enquête/bevraging om de behoeften van de clubs te onderzoeken 
o Clubbezoeken 

 

OD2: Vanaf 2018 voert de Vlaams Boks Liga communicatie via sociale media. 
 

A0001 Opstarten facebookpagina x 

A0002 Onderhouden facebookpagina   

A0003 Opstarten twitter   

A0004 Onderhouden twitter    

A0005 In kaart brengen social media-activiteiten en mailverkeer  x 

 

Toelichting 

De VBL heeft een facebookgroep dat 415 leden bevat. Hier worden updates van de ligaploeg op 

geplaatst. De VBL wilt bij de aanduiding van een persverantwoordelijke een aparte facebookpagina 

starten enkel voor de federatie los van de ligaploeg, waarbij de huidige pagina blijft bestaan, maar 

enkel ligaploeg relevante berichten plaatst vinden en vice versa voor de VBL pagina.  De kandidaat 

persverantwoordelijke dient nog te bevestigen en dan kan deze starten aan de opdrachten. 

Het in kaart brengen van ons mailverkeer en social media activiteiten is niet gerealiseerd, aangezien 

de opstart van een nieuwe website noodzakelijk en prioritaire was. De oude website was gehackt en 

dus offline. 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A001: Opstarten facebookpagina 
o Vlaamse liga boksteam (facebook) 

http://www.vlaamseboksliga.com/
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o Aanduiding persverantwoordelijke (bevestiging afwachten) om dan nieuwe pagina te 
starten 

 

De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

• A005: In kaart brengen social media-activiteiten en mailverkeer  
o Nieuwe website was prioritaire  

 

OD3: De Vlaamse Boks Liga heeft vanaf 2017 een communicatiebeleid ten aanzien van pers, 

media en sponsors. 
 

A0001 Persverantwoordelijke: profiel opstellen + zoeken + aanduiden x 

A0002 Persberichten opstellen en overmaken x 

A0003 Doelgroepgerichte projecten in beeld brengen   

A0004 Regels opstellen omtrent gebruik sociale media x 

A0005 In kaart brengen van potentiële regionale en nationale sponsors x 

A0006 
Een sponsoringbeleid opstellen (financiële mogelijkheden, 
sponsoringmogelijkheden, ethische factoren en voorwaarden …) 

  

A0007 
Opstellen van een communicatieplan van de federatie op basis van de 
bevraging van clubs en medewerkers 

  

A0008 
Onderzoeken hoe het Olympisch boksen en onze Olympische boksers met 
internationale erkenning een positieve rol kunnen spelen in de 
communicatie van de Vlaamse Boks Liga 

  

A0009 
Onderzoeken hoe drempelverlagende en maatschappelijk waardevolle 
initiatieven met boksers een rol kunnen spelen in de communicatie van de 
Vlaamse Boks Liga 

  

 

Toelichting 

De VBL is opzoek gegaan naar een geschikte kandidaat voor de aanduiding als persverantwoordelijke. 

Deze is zo goed als geselecteerd, waarbij de raad van bestuur over de geschiktheid een consensus 

had bereikt. Echter wacht de VBL de bevestiging van de kandidaat af. 

De algemeen coördinator stelt op dit moment al de persberichten en brieven op. Waarbij hij 

doelgerichte projecten in beeld brengt, bepaalde controverses aankaart en dergelijke. In de 

toekomst zal de persverantwoordelijke dit op zich nemen. 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001:  Persverantwoordelijke: profiel opstellen + zoeken + aanduiden 
o Kandidaat dient te bevestigen en kan dan starten 
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De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A002: Persberichten opstellen en overmaken 
o Door algemeen coördinator 
o Overstappen naar persverantwoordelijke 

• A003: Doelgroepgerichte projecten in beeld brengen 
o Door algemeen coördinator 
o Overstappen naar persverantwoordelijke 

• A005: In kaart brengen van potentiële regionale en nationale sponsors 
o VBL heeft nieuwe sponsor (IMPACT) 
o Clubbezoeken bevraagt algemeen coördinator omtrent lokale financiering 

 

De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

• A004: Regels opstellen omtrent gebruik sociale media 
o Opdracht voor persverantwoordelijke 

 

OD4: De Vlaamse Boks Liga kent een toename van 30% clubs die zich engageren in het 

gevoerde beleid, nadat de website is vernieuwd. 
 

A0001 
In kaart brengen van welke clubs en welke leden zich engageren in het 
beleid en de werking van de Vlaamse Boks Liga 

x 

A0002 
Duidelijke communicatie van taken en verantwoordelijkheden van alle 
partijen en uitdrukking van erkenning voor wie zich engageert op 
verschillende niveaus 

  

 

Toelichting 

De algemeen coördinator bevraagt tijdens de clubbezoeken de clubverantwoordelijke over 

verschillende zaken. Echter zijn de huidige clubbezoeken al van zeer lange duur en om deze haalbaar, 

realistisch en duurzaam te houden heeft de algemene coördinator ervoor gekozen de bevraagde 

partijen niet te hard te belasten met een te lange vragenlijst en interview. Hierdoor is het niet 

haalbaar voor de algemene coördinator om alles te achterhalen op clubniveau. Echter ziet de VBL 

wel welke leden bijvoorbeeld aanwezig zijn op activiteiten van de VBL, bijscholingen en 

vergaderingen en de inschrijvingen worden bijgehouden middels de website. Zodoende ontvangt het 

toch wat informatie over het engagement en kan het al een beeld vormen. Echter is dit nog niet 

voldoende om te spreken van een realisatie van een doelstelling. 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A001: In kaart brengen van welke clubs en welke leden zich engageren in het beleid en de 
werking van de Vlaamse Boks Liga 

o Via website inschrijvingen voor activiteiten 
o Via website respons op vragenlijsten 
o Via registratie tijdens vergaderingen en algemene vergadering  
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SD8: De Vlaamse Boks Liga participeert aan of organiseert vanaf 2020 jaarlijks ten 

minste drie promotie-initiatieven. 
 

OD1: De Vlaamse Boks Liga heeft eind 2017 een promotieplan klaar i.f.v. promotie-initiatieven 

die lokaal en op Vlaams niveau kunnen georganiseerd worden.  
 

A0001 
In kaart brengen van de pijnpunten op het vlak van geloofwaardigheid en 
perceptie in de media van de bokssport + moelijke actiepunten i.f.v. een 
positiever beeld opsommen en selecteren 

  

A0002 
Bevraging clubs en medewerkers en externe partners (gemeenten, scholen 
…) over draagvlak en mogelijkheden 

  

A0003 Opstellen van een promotieplan met een team van promotiemedewerkers   

 

Toelichting 

 

NIET VAN TOEPASSING 2017 

 

OD2: De Vlaamse Boks Liga heeft vanaf 2018 een zichtbare link met de promotie-initiatieven 

die lokaal en op Vlaams niveau georganiseerd worden.  
 

A0001 

Zoeken naar een draagvlak in steden en gemeenten voor de organisatie 
van boksactiviteiten (trainingen, clubhuisvesting, wedstrijden, 
demonstraties …) + in kaart brengen van geschikte locaties voor een 
verantwoorde bokssportbeoefening/organisatie 

  

A0002 
Clubondersteuning en ondersteuning van initiatiefnemers in de 
begeleiding naar mogelijke locaties voor boksactiviteiten 

  

A0003 
Aanmaken van promotiemateriaal van de Vlaamse Boks Liga en ter 
beschikking stellen van het materiaal aan de clubs (beachvlaggen, banners 
…) 

x 

A0004 
Deelnemen aan de initiatieven van Sport Vlaanderen, VSF... (maand van de 
sportclub, week van de official, vrijwilligersvriendelijke sportclub …) 

x 

A0005 
Promotie van de initiatieven van de clubs via de activiteitenkalender (en 
mogelijke andere kanalen) 

  

A0006 
Sporters (o.a. kampioenen) gebruiken als uithangbord van de Vlaamse 
Boks Liga (in beeld brengen via sociale media, uitnodigen op belangrijke 
activiteiten) 

x 
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A0007 
Organisatie algemeen gericht promotie-event (in functie van een bestaand 
initiatief) 

  

A0008 Boksinitiaties op scholen organiseren in samenwerking met de lokale clubs x 

 

Toelichting 

De algemene coördinator is begonnen met zijn clubbezoeken, waarbij hij verspreidt over 4 jaar al de 
clubs zal gaan bezoeken. Hij heeft ondertussen al  ¼ van de clubs bezocht en is hierdoor op schema. 
Tijdens deze clubbezoeken informeert hij de clubs over de meerwaarde van aansluiting en probeert 
hij de clubs te overhalen hun leden aan te sluiten.  Hierboven op bevraagt hij de clubs of er eventuele 
lokale samenwerkingsverbanden gerealiseerd zijn, of er  interessante sponsors zijn om aan te 
spreken, of zij nood hebben aan begeleiding, etc… Vervolgens verzamelt de algemene coördinator 
informatie met betrekking tot kwalificaties van de omkadering en leden en bevraagt hij de clubs of zij 
bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn om een trainers cursus te organiseren in de regio, een 
recreantentoernooi of een boksgala in te richten of om hun club open te stellen aan de VBL voor een 
bijscholing of talenten dag te organiseren  om zodoende de werking van de VBL uit te breiden en een 
nauwere samenwerking te realiseren met de clubs. De algemeen coördinator verzamelt al de 
gegevens en maakt van elk bezoek een verslag. 
 
De VBL heeft pennen, cursusblokken, sleutelhangers en banners laten ontwikkelen. Deze worden 
verdeeld tijdens evenementen aan de VBL leden. Ook heeft het een nieuwe sponsor binnen gehaald 
met betrekking tot sportmateriaal. Dit materiaal wordt ter beschikking gesteld aan de leden die een 
recreantentoernooi of bokskampen organiseren. 
 
De VBL heeft een activiteitenkalender online op haar website gestart. Hier zullen activiteiten van de 
clubs op geplaats worden, indien zij aangesloten zijn en dit communiceren. Ook dienen deze 
activiteiten binnen de filosofie van de VBL te passen vooraleer deze publiek worden geplaatst. Echter 
is de kalender nog maar pas gestart en is het nog geen gekende waarde. 
 
De VBL gebruikt haar topsporters als uithangborden door hun te vermelden op de website en als 
acteurs te gebruiken tijdens promovideo’s. 
 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A003: Aanmaken van promotiemateriaal van de Vlaamse Boks Liga en ter beschikking stellen 
van het materiaal aan de clubs (beachvlaggen, banners …) 

o Pennen, cursusblokken, sleutelhangers 
o Boksmateriaal voor boksevenementen via sponsor 

 

• A004: Deelnemen aan de initiatieven van Sport Vlaanderen, VSF... (maand van de sportclub, 
week van de official, vrijwilligersvriendelijke sportclub …) 

 

• A006: Sporters (o.a. kampioenen) gebruiken als uithangbord van de Vlaamse Boks Liga (in 
beeld brengen via sociale media, uitnodigen op belangrijke activiteiten) 

o http://vlaamseboksliga.com/competitie/topsport/selectie-en-criteria/ 

• A008: Boksinitiaties op scholen organiseren in samenwerking met de lokale clubs 

http://vlaamseboksliga.com/competitie/topsport/selectie-en-criteria/
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o Initiaties worden via mail gevraagd aan de VBL (via de website email) 
o VBL heeft enkele initiaties in provincie Antwerpen op zich genomen 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A001: Zoeken naar een draagvlak in steden en gemeenten voor de organisatie van 
boksactiviteiten (trainingen, clubhuisvesting, wedstrijden, demonstraties …) + in kaart 
brengen van geschikte locaties voor een verantwoorde bokssportbeoefening/organisatie 

o clubbezoeken 

• A005: Promotie van de initiatieven van de clubs via de activiteitenkalender (en mogelijke 
andere kanalen) 

o Kalender op startpagina van website 
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SD9: De Vlaamse Boks Liga is eind 2020 erkend voor haar maatschappelijke rol voor 

specifieke doelgroepen door deelname aan minstens één (boven)lokaal project of 

initiatief per jaar dat hierop wil inzetten. 
 

OD1: De Vlaamse Boks Liga heeft zicht op de aantrekkingskracht en de meerwaarde van de 

bokssport voor verschillende doelgroepen. 

A0001 Afvaardiging in werkgroepen rond een specifieke doelgroep x 

A0002 
Samenwerking met het RVSP ifv overkoepelende initiatieven met 
betrekking tot maatschappelijk kwetsbare jongeren 

x 

A0003 
Onderzoeken van samenwerking met de clubs in functie van bovenlokale 
initiatieven met betrekking tot recreatief boksen voor verschillende 
doelgroepen (fitnesboxing - EUBC/AIBA commmissie) 

  

 

Toelichting 

De algemene coördinator werkt nauw samen met het RVSP en ook omtrent het thema doelgroepen. 
Zo heeft het de algemene coördinator de kennisdag in Genk bijgewoond, georganiseerd door het 
RVSP met betrekking tot de meerwaarde van vechtsporten. Ook heeft de VBL  de conferentie over 
het beleid omtrent vechtsporten in Antwerpen in 2017 bijgewoond georganiseerd door RVSP en zit 
het geregeld samen met hun om verschillende doelstellingen te bespreken omtrent verschillende 
doelgroepen. Zo zat het recent samen om te bespreken wat er gedaan kan worden met betrekking 
tot de lidgelden voor clubs die voornamelijk werken met kansarme jongeren.  
 
RVSP zetelt in de denkcel jeugd van de VBL. Hier heeft het mee vorm gegeven aan de 
recreantentoernooi en adviseert frequent de VBL m.b.t medische zaken. 
 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Afvaardiging in werkgroepen rond een specifieke doelgroep 
o Kennisdag meerwaarde vechtsporten 

 

• A002: Samenwerking met het RVSP ifv overkoepelende initiatieven met betrekking tot 
maatschappelijk kwetsbare jongeren 

o Samenwerkingscontract met RVSP 
o Verzekeringen maatschappelijke kwetsbare jongeren brainstorm 

 
 
De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A003: Onderzoeken van samenwerking met de clubs in functie van bovenlokale initiatieven 
met betrekking tot recreatief boksen voor verschillende doelgroepen (fitnesboxing - 
EUBC/AIBA commmissie) 

o Recreantentoernooi (lokale commissies) 
o Op niveua van internationale commissie nog niet gerealiseerd 
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OD2: De Vlaamse Boks Liga bereikt per provincie vanaf 2019 tweejaarlijks één nieuw 

(boven)lokaal initiatief met ten minste tien deelnemers. 

A0001 Prospectie van mogelijkheden in steden, gemeenten en clubs   

A0002 
Ondersteuning bieden aan (boven)lokale initiatieven (logistiek, inhoudelijk, 
omkaderend) 

  

 

Toelichting 

De VBL verzamelt informatie over de mogelijkheden van het organiseren van activiteiten van de VBL 

binnen verschillende gemeentes in samenwerking met de clubs via de clubbezoeken en mailverkeer. 

Ook heeft het contact met stadsbesturen zoals Antwerpen en heeft het een samenwerking 

gerealiseerd met de stad Antwerpen via het “Round 3” project en een “talentendag” (open liga 

training) dat door is gegaan in “Antwerp Boxing Academy” met ondersteuning van de stad 

Antwerpen. 

De VBL ondersteunt initiatieven middels het verspreiden van know how door het publiek stellen van 

draaiboeken. Ook kan er gesteund worden op een tussenkomst door de VBL voor initiatieven die de 

bokssport promoten. Zo komt de VBL tussen bij kosten gemaakt (20%) met betrekking tot de 

organisatie van een boksgala, indien er aan al de voorwaarden worden voldaan. Initiatieven die 

binnen het beleidsplan passen van de VBL worden ook ondersteund, door middel van het tussen 

komen in kosten, ter beschikking stellen van promo materiaal zoals pennen, cursusblokken en 

sleutelhangers en het bieden van contacten bij logistieke taken, zoals het voorzien van een ring, 

handschoenen en bescherming voor boksactiviteiten. 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A001: Prospectie van mogelijkheden in steden, gemeenten en clubs 
o Data verzameling is bezig 
o Eerste samenwerkingsopdrachten zijn gerealiseerd (Round 3 project Antwerpen, 

Boxing Stars, Talenten dag) 

• A002: Ondersteuning bieden aan (boven)lokale initiatieven (logistiek, inhoudelijk, 
omkaderend) 

o Ondersteuning is beschikbaar maar clubs vinden hun weg nog niet tot de federatie. 
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Verslag samenwerkingsovereenkomst  
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A.Beleidsacties: 
 

Beleidsvisie sportparticipatie en sportpromotie 

 

Transparantie en openheid 

De VBL heeft in 2017 hard gewerkt aan openheid en eerlijkheid. Hierbij is het begonnen met 

een dubbele boekhouding, waarbij er transparant gecommuniceerd wordt naar haar leden 

hieromtrent.  De rekeningnazichters worden ontvangen door de algemeen coördinator die 

een achtergrond in boekhouding heeft en hij licht de rekeningnazichters alles toe en 

verduidelijkt waar nodig. Zo communiceert de VBL transpart over haar financiën, iets waar 

voordien toch was discussie over was als gevolg van vele fouten dat er in de enkelvoudige 

boekhouding waren door een te kort aan technische kennis hieromtrent..  

De VBL heeft denkcellen opgericht, waarin verschillende belanghebbende en leden van de 

VBL zetelen. Zij helpen mee denken en vorm geven aan het beleid en de projecten van de 

VBL. Zodoende krijgen de leden meer inspraak en wordt er gezamenlijk aan een sterker en 

verenigd bokslanschap gewerkt. Een van deze denkcellen is de denkcel jeugd. Hierin zetelt 

ook het Risicovechtsportplatform die waakt over en adviseert met betrekking tot het 

ethische en medische. Zo is er een recreantentoernooi ontwikkelt enkel voor jeugd, waarbij 

de deelnemers enkel naar het lichaam mogen stoten. De denkcel heeft dit project ontwikkelt 

in respect voor het GES-decreet. Via het aanbieden van een recreantentoernooi breidt de 

VBL haar sportief aanbod uit en kan het haar leden beter dienen. 

 Ook heeft de VBL de panthalonverklaring getekend en werkt het samen met het RVSP aan 

ethische onderwerpen door bijvoorbeeld acties tegen pesten en racisme op te zetten, aan 

kennis verspreiding te doen via mail en de website, brochures te bezorgen en 

promomateriaal dat op clubniveau verspreidt kan worden, etc.... 

De recreantentoernooi is dus ontwerpen binnen correcte medische en ethische kader. De 

recreantentoernooi  is een lichte competitie vorm dat op clubniveau georganiseerd wordt. 

Hierbij dienen zij de regels opgesteld door de VBL middels de scheidsrechters afdeling en de 

denkcellen te respecteren. Bij elke recreantentoernooi zijn 2 officials van de VBL aanwezig 

die hierover waken. Zodoende zorgt de VBL dat er op clubniveau volgens uniforme regels 

gebokst wordt en heeft de VBL een controle en zicht hier over. 

De algemeen coördinator doet clubbezoeken, waarbij hij de clubs informeert over de 

projecten van de VBL, enkele vragen stelt en informatie verzamelt en eindigt met een open 

vragen sessie, waarbij de VBL opmerkingen of werkpunten noteert. Zodoende hoopt de VBL 

haar band met de clubs te versterken en elke club een stem te geven. 

De VBL gelooft dat het voor dit gedeelte grote stappen vooruit heeft gezet en indien wij zo 

verder doen, de VBL heel positieve resultaten zal boeken tegen 2020.  
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Kwaliteitsvolle sportclubondersteuning 

 

ledenbestand 

In 2017 heeft de Vlaamse Boks liga een digitale in cloud ledenbestand ontwikkeld. Deze is ook 

meteen gebruikt door de VBL. Echter heeft de VBL voor een incrementele aanpak gekozen. Voor 

2017 zou de VBL al haar leden zelfstandig ingeven door het secretariaat van de VBL. Dit is ook 

gebeurt.  In 2018 wordt de applicatie aangepast en een login is aangemaakt voor elke club. 

Hierboven op heeft de VBL opleidingsdagen voor elke verantwoordelijke van elke club voorzien. Op 

deze opleidingsdagen zullen de clubverantwoordelijke gevormd worden om met ons ledenbestand 

correct om te leren gaan. Tegen eind 2018 zouden al de clubs gevormd zijn om zelfstandig de 

applicatie te gebruiken. De VBL is tevreden over de vorm ervan en de stappen die zij hierin hebben 

kunnen realiseren ondanks het protest van het secretariaat dat absoluut tegen innovatie hierin was.  

Kantoor en ondersteuning 

De VBL heeft in 2017 serieus geïnvesteerd in een nieuw secretariaat. De VBL vestigt zich nu in het 

huis van de Sport te Berchem. Hier bijhorende heeft het kantoor benodigdheden aangekocht. 

De VBL is verhuisd naar het huis van de sport te Berchem. Hier heeft het een nieuw kantoor 

toegewezen gekregen van de Stad Antwerpen. Op de algemene vergadering van 2018 zal het adres 

van de VBL statutaire verandert worden naar de boomgaardstraat 22 Bus 34. Ons secretariaat zal 

zich hier vestigen en is al volledig uitgerust met de basisbenodigdheden van een kantoor. Ibrahim 

Emsallak, master lichamelijk opvoeding en bewegingswetenschappen is aangesteld als algemene 

coördinator en is dinsdag en donderdag op kantoor in het huis van de sport te Berchem tussen 10:00 

en 18:00 uur. De aangesloten leden kunnen tijdens de kantooruren de algemene coördinator 

persoonlijk aanspreken voor vragen en verduidelijking. Tijdens de overige dagen is de algemene 

coördinator telefonisch beschikbaar voor onder andere begeleiding van de clubs, afspraken vast te 

leggen om een bijeenkomst te organiseren om verdere vragen en aanvragen te bespreken of in te 

begeleiden.  

De VBL heeft draaiboeken ter beschikking gesteld voor haar leden die een eerste maal boks 

evenementen organiseren en ondersteunt haar leden bij specifieke aanvragen die boksgerelateerd 

zijn. De VBL heeft een samenwerking met het RVSP, waarop de VBL altijd kan steunen indien er 

aanvragen zijn die wij niet direct kunnen behandelen. 

De algemene coördinator is begonnen met zijn clubbezoeken, waarbij hij verspreidt over 4 jaar al de 
clubs zal gaan bezoeken. Hij heeft ondertussen al  ¼ van de clubs bezocht en is hierdoor op schema. 
Tijdens deze clubbezoeken informeert hij de clubs over de meerwaarde van aansluiting en probeert 
hij de clubs te overhalen hun leden aan te sluiten. De volgende clubs zijn tot heden bezocht geweest: 
 

• BC Asse 

• Dawsu Leuven 

• De ring BC Tienen 

• Vilvoorde BT 

• MH Boxing 

• BIW poperinge 

• Boxing Team X  

• Houtland Boxing Team 
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• Monteyne Boxing Club 

• Poperinge Boxing Club 

• Warre’s Boxing Club ( naam verandert binnenkort)  

• The Boxing Company Genk 

• Brussels Boxing Academy 
 

De VBL merkt dat deze clubbezoeken een groot positief effect hebben op de relatie tussen de 

federatie en haar leden. Daarom zal het deze zaken voortzetten en sterker benadrukken binnen haar 

beleid. 

Om de clubs verder te ondersteunen heeft de algemene coördinator een nieuwe draaiboek 

opgesteld voor een nieuwe competitievorm, waarin al de regels en stappen worden verduidelijkt om 

een succesvolle organisatie te realiseren en de boksregels op clubniveau uniform te maken. Dit 

betreft de recreantentoernooi. 

De aangesloten leden worden begeleidt op vlak van sportieve zaken, maar ook  ethische en medische 

onderwerpen. Zo maakt de VBL promotie voor initiatieven van NADA, Sport Vlaanderen, de Vlaamse 

Trainer VSF, Dynamo Project, het RVSP en ICES via verschillende kanalen. Zowel via, mailing en haar 

website, maar ook via interactieve video’s die opgesteld worden door de VBL. De VBL stimuleert haar 

aangesloten leden om deel te nieuwe aan deze initiatieven, zodat er een groter effect gerealiseerd 

kan worden. 

De VBL is bezig met het sensibiliseren van de clubs om haar activiteiten op lokaal niveau door te 

communiceren. Middels mailing en clubbezoeken verzamelt de algemene coördinator de informatie. 

Echter is dit een opdracht van lange adem, waarin de VBL al grote stappen heeft gezet. 

Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• Strategische doelstelling 5: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een 
professionele bestuurlijke en administratieve werking en daardoor een meer 
optimale samenwerking met de leden van de federatie, uitgedrukt in een 
tevredenheid van 60%. 

 

Sport specifiek aanbod gemanaged door de sportfederatie 

 

In 2017 zijn er in totaal 38 meetings met liefhebberskampen doorgegaan onder toezicht van de VBL. 

In februari en maart 2017 hadden wij de Vlaamse Ligakampioenschappen met inschrijvingen van 170 

Schoolboys, Juniors, Youth en Elite-amateurs. Het volledige programma ging door in de bokszaal van 

Golden Gloves in Gent. In oktober heeft de VBL de Ghanda Cup georganiseerd, een internationale 

toernooi, waarbij een Ierse delegatie het opnam tegen de Vlaamse Liga ploeg. Zodoende biedt de 

VBL een gamma aan competitiemogelijkheden volgens strikte uniforme regels aan haar competitieve 

leden, trainers en clubs. 

Om de vraag van de recreatieve boksers verder te verzadigen heeft de VBL, naast de bokslessen voor 

recreatie boksers verspreidt over Vlaanderen, een nieuwe laagdrempelige competitievorm opgericht 

gefocust op de recreatieve bokser. De VBL is gestart met de organisatie van recreantentoernooien in 

samenwerking met de lokale boksclubs aangesloten bij de VBL. Dit is een aangepast vorm van 
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competitie waarbij er technisch gebokst wordt en uniforme regels van toepassing zijn. Via deze vorm 

van boksen willen wij de clubs stimuleren hun leden aan te geven, aangezien enkel aangesloten 

leden mogen participeren. Hierboven op willen wij leden prikkelen om de overstap te maken, indien 

zij wensen, tot competitieve boksers. Dit project is gerealiseerd als gevolg van een onderzoek door 

de  liefhebbersafdeling en de denkcellen opgericht in 2017. Hierin zetelde ook het RVSP. Zij waakte 

over de ethische en medische aspecten van de recreantentoernooi en voornamelijk met betrekking 

tot jeugd. De VBL heeft gekozen om een aparte vorm van de recreantentoernooi te starten apart 

voor de jeugd, waarbij er extra gewaakt wordt over ethische zaken zoals fairplay en medische zaken 

zoals impact naar het hoofd. Bij de recreantentoernooi voor jeugd mag er enkel naar het lichaam 

gestoten worden. De VBL heeft ondertussen al 2 recreantentoernooien georganiseerd voor jeugd en 

deze waren een succes. 

De VBL organiseert maandelijks open liga trainingen, waarbij al de clubs worden uitgenodigd om hun 

meest getalenteerde boksers mee te nemen. Hier zal dan een training georganiseerd worden onder 

toezicht van de liga ploeg trainer, Hubert Firens en de AIBA erkende trainers die wij hebben gevormd 

in het voorjaar van 2017. Dit dient als talentenidentificatieplatform. Zodoende hoopt de VBL de 

samenwerking met de clubs te vergroten, een breed aanbod te bieden aan haar leden en 

doorgroeimogelijkheden voor gemotiveerde boksers te garanderen. De VBL heeft tot nu toe altijd 

een heel grote opkomst gehad, zo groot dat enkel 2 zalen tot nu geschikt zijn voor de organisatie van 

deze lessen. Zo komt er een gemiddelde van 80 boksers naar deze trainingen. De VBL heeft deze 

lessen nu ook open gesteld voor jeugd, aangezien het sinds het voorjaar 7 nieuwe AIBA trainers heeft 

gevormd die zich hierover kunnen ontfermen. 

Middels de clubbezoeken brengt de algemene coördinator al de clubs in kaart met een grote 

jeugdwerking, alsook de clubs waarbij leden aanwezig zijn met de juist vorming om een jeugdwerking 

te dragen (jeugdwerker, bewegingsanimator, initiator boksen,…).  De VBL heeft een 

recreantentoernooi enkel voor jeugd. Clubs met veel jeugd zullen deze variant organiseren. 

Zodoende worden deze clubs via een andere weg ook in kaart gebracht en zijn de eerste steentjes 

gelegd voor een verdere samenwerking.  

De VBL investeert in een beleid voor de jeugd, maar ook voor specifieke doelgroepen als 

maatschappelijke kwetsbare jongeren. Dit aangezien onze sport de desbetreffende doelgroep sterk 

aantrekt.  De VBL is begonnen met het vormen van zijn omkadering hiervoor door het bijwonen van 

initiatieven met betrekking tot de meerwaarde van vechtsporten. Ook zit het met het RVSP samen 

om deze onderwerpen aan te kaarten. De VBL en RVSP werken samen om hier een bijdrage in te 

kunnen leveren. Op dit moment is er een discussie bezig met betrekking tot het aansluiten van clubs 

met een sociaal karakter zoals het project Opboksen te Genk en de Brussels Boxing Academy. Deze 

clubs kunnen hun leden niet aansluiten als gevolg van de financiële drempels die er zijn voor de 

dominanten doelgroep die aanwezig zijn binnen hun werking (maatschappelijk kwetsbare jongeren) 

als ook verzekeringspolissen die de overstap moeilijk maken. De VBL zit samen met het RVSP om te 

zoeken naar oplossingen hiervoor. Echter is dit iets heel complex en vergt het nog tijd. De VBL gelooft 

wel dat er mogelijkheden zijn, maar deze dienen nog vorm te krijgen. Zo kwam de algemeen 

coördinator met de oplossing om een nieuw statuut te ontwikkelen voor dit soort clubs. Deze mogen 

hun leden tegen een sterk vermindert tarief aansluiten, maar vooraleer zij dit kunnen doen dienen zij 

te voldoen aan de volgende voorwaarde: 

• Minstens 1 iemand voltijds tewerkgesteld hebben voor jeugdwerking 

• Lokale financiering ontvangen voor een doelgroepenbeleid 
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Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• Strategische doelstelling 1: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 20% meer 
recreanten aangesloten (ten opzichte van de meting in 2016) 

• Strategische doelstelling 2: De Vlaamse Boks Liga heeft een stijging van 10% 
van het aantal wedstrijdboksers (boksers met licentie als wedstrijdbokser 

 

• Strategische doelstelling 9: De Vlaamse Boks Liga is eind 2020 gekend voor 
haar maatschappelijke rol voor specifieke doelgroepen door deelname aan 
minstens één (boven)lokaal project of initiatief per jaar dat hierop wil 
inzetten 

 

• Bewijsstukken aanleveren van lokale ondersteuning 

• Beleidsplannen aanleveren m.b.t. jongerenwerking of doelgroepenbeleid 

• Minimum aantal leden hebben (+300) 
 

Echter om dit te realiseren dienen wij nogmaals  samen te komen met de volgende partners: 
 

• VBL afgevaardigde 

• Arena (verzekeraar) 

• RVSP 

• Sport Vlaanderen 

• Afgevaardigde kabinet van minister Muyters 
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Gezond en ethische opvolging 
 

Gezond en ethisch sporten (Samenwerking RVSP) 

De VBL heeft een beleid uitgestippeld in respect voor het GES decreet. Dit hebben wij kunnen 

realiseren als gevolg van een samenwerking met verschillende partners, experts en geëngageerde 

leden. Een samenwerking met het RVSP garandeert dat ons beleid  blijven bijsturen en verbeteren.  

De VBL heet een medische commissie en zetel ook binnen de commissies van het RVSP. Binnen het 

beleid van de VBL zijn verschillende medische onderzoeken verplicht voor verschillende leden. Dit 

heeft de VBL besloten door de gevaren die eigen zijn aan gevechtsporten. Competitieve boksers zijn 

verplicht om jaarlijks een medische onderzoek te doen vooraleer een competitieve vergunnen te 

kunnen verkrijgen. Ook dienen amateur competitieve boksers om de 5 jaar een groot onderzoek uit 

te voeren dat een EEG en EKG omvat. Professionele boksers zijn verplicht om jaarlijks een basis 

(klein) onderzoek te doen en tweejaarlijks een groot onderzoek.  De VBL samen met het RVSP 

hebben een lijst opgesteld van erkende controleartsen en ringartsen (keuringsartsen). De VBL leden  

kunnen sinds 2018 enkel bij deze artsen gaan voor hun controles om een geldige vergunning te 

ontvangen. Zodoende heeft de VBL controle en zicht over de uitvoering en correctheid van de 

controles, aangezien de artsen gebriefd zijn door het RVSP en specifieke protocollen voorgeschreven 

hebben gekregen. De VBL is in overleg met het RVSP om ook recreanten een basisonderzoek te laten 

uitvoeren baserend op een standaard vragenlijst. Dit is nog niet doorgevoerd. Binnen de VBL worden 

ook leeftijdsgrenzen en gewichtsklasse gehanteerd om de competitie te beschermen en de risico’s te 

kanaliseren. 

De VBL voorziet haar leden van informatie omtrent impact naar het hoofd, doping ,blessure en 

dergelijke middels haar website, mailing en een verwijzing naar het RVSP. Ook verspreidt het folders 

met informatie omtrent bepaalde gevaren eigen aan de sport tijdens boksevenementen. 

http://vlaamseboksliga.com/recreatie/veiligheid-in-boksen/ 

https://www.vechtsportplatform.be/toolbox 

 

De VBL is verzekerd door ARENA en haar leden ook. Zij houden al de informatie met betrekking tot 

ongevallen en ongelukken bij. Wij krijgen deze digitaal in de vorm van een attest en een verslag dat  

anoniem wordt door gestuurd. Deze bezorgt de VBL aan sport Vlaanderen via het digitaal platform. 

Ook heeft de VBL een databank die zij synchroon willen maken met de databank van RVSP wat 

betreft de medische keuringen en knock outs die er zich hebben voorgedaan en dit sporttak 

overkoepeld maken voor verschillende vechtsporten. Dit omwille van het feit dat er indien een atleet 

een knock out ondergaat een verplichte rusttijd dient te respecteren. Door het bijhouden van een 

vechtsportoverkoepelde databank kan er niet gefraudeerd worden door bij een andere federatie 

kampen te gaan doen zonder de verplichte rusttijden te respecteren. 

Om ons beleid duurzaam en medisch verantwoord te maken hebben wij een arts aangetrokken die 
zich wilt engageren voor de bokssport en als aanspreekpunt fungeert voor medische zaken binnen de 
federatie. Dokter Carla Delmulle heeft zich hiervoor geëngageerd en voorziet in een duurzame 
betrokkenheid binnen de federatie en een totstandkoming en uitwerking van een gezond 
sportenbeleid in samenwerking met de medische commissie en het RVSP. 
 

 

http://vlaamseboksliga.com/recreatie/veiligheid-in-boksen/
https://www.vechtsportplatform.be/toolbox


VLAAMSE BOKS LIGA VZW 
1-4-18 

WERKINGSVERSLAG 2017 

 

P a g i n a  47 | 51 

 

Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• Strategische doelstelling 6: Tegen 2020 voldoet de Vlaamse Boks Liga aan de 

kwaliteitsstandaarden voor risicovechtsportorganisaties en zijn alle aangesloten 

clubs op de hoogte van het antidopingbeleid. 

 

 
 

 

 

 

 

 

B. voor de juridische en financiële optimalisering 

 

Financieel 
 

De VBL is sinds 2017 gesubsidieerd en voert een dubbele boekhouding onder strikte toezicht van SBB 
uit. Deze wordt gevoerd met een stelsel van algemene en analytische rekeningen, 
met inachtneming van de regels van het dubbelboekhouden. De subsidieerbare kosten voor de 
betreffende beleidsfocussen zijn opgenomen in het stelsel van algemene rekeningen. Met een stelsel 
van analytische rekeningen volgt de Vlaamse Boks Liga de uitvoering van haar beleid tot op 
actieniveau financieel op en wijst ze in voorkomend geval de gegenereerde kosten en opbrengsten 
toe aan de beleidsfocussen waarvoor ze gesubsidieerd wordt. De Vlaamse Boks Liga heeft een 
rapport gegenereerd van haar analytisch(e) plan(nen) vanuit haar boekhoudprogramma en heeft het 
opgeladen  in het digitaal platform. De begroting van het komende  kalenderjaar wordt goedgekeurd 
door de algemene 
vergadering van de Vlaamse Boks Liga. 
 
De jaarrekening wordt op 18 april ( binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (= kalenderjaar)) 
ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. De Vlaamse Boks Liga zal de 
goedgekeurde jaarrekening van het afgelopen boekjaar neerleggen bij de griffie van de rechtbank 
van koophandel na afloop van de algemene vergadering. 

 

Juridisch 
 
De Vlaamse Boks Liga voert een eigen onafhankelijk beleid en raadpleegt frequent juristen met 
betrekking tot bijvoorbeeld het opstellen van contracten, aanpassingen in ons inwendige orde en de 
beroepsprocedures . Hiervoor vindt de VBL ook advies bij de juridische dienst van VSF en het RVSP. 
 
De Vlaamse Boks Liga heeft 1 voltijds equivalent ter beschikking voor de basiswerking met de 
volgende kwaliteiten:  

• Master in Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen/licentiaat Lichamelijke 
Opvoeding  

• Trainer B algemeen 

• Initiator boksen ( trainer B bestaat nog niet) 

• Master management en economische en sociale wetenschappen 

 
De VBL beschikt ook over 1 VTE voor haar topsportwerking.  
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C.Voor de management opvolging 
 

Afspraken met betrekking tot kwaliteitsgaranties 

 

Ledenbestand/jaarlijkse ledenaangifte 

De Vlaamse Boks Liga beschikt over een ledenbestand dat op elektronische wijze wordt 
bijgehouden en dat  de gegevens bevat over de aangesloten sportclubs en de 
aangesloten leden, vermeld in het model, opgenomen in bijlage 1 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector. Het ledenbestand, bevat voor elk 
aangesloten lid een uniek identificatienummer en wordt geactualiseerd door het secretariaat van de 
VBL. In 2017 heeft de VBL geen rijksregisternummers opgevraagd en dit ook niet in 2018 omwille 
privacywetgevingen en de onduidelijkheden hierrond.  De VBL heeft een login voor elke club laten 
ontwikkelen en een update van het digitaal ledenbestand laten doorvoeren, waarbij er een verzoek 
in is verwerkt om het rijksregisternummer door te geven. De applicatie is zodanig ontwikkeld dat het 
volledig in lijn is met de GDRP-wetgeving. Voor de voorbije jaren werden voorlopig validatiecontroles 
uitgevoerd om dubbele registraties te vermijden in afwachting van de nieuwe update. 
 
De jaarlijkse aangifte van de aangesloten sportclubs en de aangesloten leden werd 
opgeladen in het digitaal platform (Rubriek Formulieren – formulier ‘Jaarlijkse 
ledenaangifte’). De Vlaamse Boks Liga maakt hiervoor gebruik van het door Sport 
Vlaanderen ter beschikking gestelde aangifteformulier.  

 

Gebruik digitaal platform 

De Vlaamse Boks Liga heeft de gevraagde gegevens met betrekking tot de 
eigen organisatie (Rubriek Organisatie) en de personen gelinkt aan haar organisatie (Rubriek 
Personen)  geactualiseerd, alsook de documenten met betrekking tot de eigen organisatie. 
De statuten van de VBL zijn opgeladen op het staatsblad. 
 

Subsidiëringlogo Vlaamse overheid 

Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende instantie te verhogen, 
maakt de Vlaamse Boks Liga als begunstigde gebruik van het subsidiëringlogo Sport 
Vlaanderen bij elke communicatie en op elke informatiedrager. Dit doet ze via haar website, maar 
ook via mailing, drukwerken en promomateriaal. 

 

Inspanningsverbintenis basisopdracht “Kaderopleiding en bijscholing” 
 

Doelstellingen m.b.t. opleidingen: 

De VBL heeft bijna in elke club een initiator aanwezig en heeft haar doelstelling bijna gehaald m.b.t. 
het hebben van een initiator in minstens 80% van haar clubs.  De Vlaamse Boks Liga vindt de kwaliteit 
van de omkadering van haar leden uiterst belangrijk. Door het investeren in kwalitatieve trainers en 
omkadering zal het niveau, de verantwoordelijkheid en kwaliteit van de bokssport sterk zal 
toenemen. De Vlaamse Boks Liga heeft daarom in 2017 nogmaals de initiator cursus boksen 
georganiseerd en heeft 2 initiator cursussen gepland in 2018. Zodoende hopen wij dat de doelstelling 
gehaald zal worden.  
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Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• Strategische doelstelling 3: Tegen 2020 heeft 80% van de clubs minstens één 
gediplomeerde sporttechnisch begeleider (initiator, trainer) en heeft 10% van de 
clubs een hoger opgeleide trainer dan initiator. 

 

 

De VBL heeft besloten samen met de denkcel van de VTS om een instructeur B te ontwikkelen 
vooraleer er voor een trainer B gegaan wordt, aangezien deze laagdrempeliger is en daarom meer 
realistisch is voor de context waarin de VBL opereert. De eerste teksten zijn al deels gevormd. De 
algemene coördinator zal in het najaar dit op zich nemen om het verder uit te werken, zodat tegen 
2019 een opleiding instructeur B georganiseerd kan worden. 
 
Buiten de opleidingen van de Vlaamse Trainer school heeft de VBL 7 trainers geselecteerd om een 
opleiding te volgen bij de internationale boks koepel (AIBA). Dit is een diploma van hoog niveau dat 
toegang geeft tot internationale competitie.  Zodoende heeft de VBL 7 nieuwe trainers gevormd met 
een hoger diploma.  
 
De VBL heeft een diplomaplicht officieel opgelegd en deze is van kracht sinds januari 2018. Om de 
leden de tijd te geven om te voldoen aan de verplichtingen heeft het gekozen voor een gedoogbeleid 
in 2018, waarbij controles worden uitgevoerd maar geen sancties worden opgelegd. De VBL heeft 2 
initiatorcursussen gepland in 2018. Hierdoor zijn er voldoende mogelijkheden voor al de trainers om 
te  voldoen aan de diplomaverplichtingen tegen 2019, waarbij het gedoogbeleid stopt en sancties 
zullen opgelegd worden, zoals weigering van het toetreden en begeleiden van een bokser aan de 
ring. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen m.b.t. bijscholingen: 

De VBL organiseerde buiten de initiatorcursus in 2017 ook bijscholingen. Zo heeft het een nieuwe 
bijscholing ontwikkeld in samenwerking met het RVSP, Sport Vlaanderen en de universiteit Gent, 
namelijk Get Fit 2 Box. Deze is georganiseerd geweest en was een succes. De VBL organiseerde in het 
licht van de diplomaverplichting ook een bijscholing “Verzorger” op 2 december 2017 in Antwerpen. 
Dit diploma geeft de hulptrainer de tools om een hoofdtrainer bij te staan aan de ring en de nodige 
verzorgingsmaatregelen te treffen tijdens een bokswedstrijd. 
  
De bijscholing “Voeding in vechtsporten” is door de VTS georganiseerd geweest en de VBL heeft de 
mogelijkheden aan haar trainers gegeven om de bijscholing te volgen, waarbij indien ze aanwezig 
waren de VBL tussen kwam voor de inschrijvingsgelden. 
 
Buiten deze opleidingen heeft de VBL ook een opleiding tot scheidsrechter. Door hervormingen 
binnen de Vlaamse scheidsrechtersafdeling heeft de VBL de opleiding niet volledig kunnen bijsturen. 
Echter heeft het wel geïnvesteerd in de ontwikkeling van e-learning tools die zullen verwerkt worden 
binnen de opleiding scheidsrechter. Ook heeft de VBL heeft een official gestuurd naar het buitenland 
om zich bij de internationale koepel verder te vormen. Hij is nu het hoogst gediplomeerde official 
binnen de liefhebbersafdeling en zal een grote meerwaarde zijn bij de verdere ontwikkeling van de 
scheidsrechteropleiding. Echter is er wel nog veel werk en zal dit de nodige tijdsinvestering en 
aandacht vereisen. De VBL gelooft dat het tegen 2019 gerealiseerd kan worden. 



VLAAMSE BOKS LIGA VZW 
1-4-18 

WERKINGSVERSLAG 2017 

 

P a g i n a  50 | 51 

 

Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• Strategische doelstelling 3: Tegen 2020 is de opleiding voor 
liefhebbersscheidsrechter van de Vlaamse Boks Liga volwaardig en aantrekkelijk 
waardoor ten minste 5 kandidaten zich hebben aangemeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspanningsverbintenis zachte indicatoren ‘Goed bestuur’ 

 

Harde indicatoren goed bestuur van de sportfederatie 

 

De Vlaamse boks liga is sinds 2017 gesubsidieerd en is begonnen aan hervormingen op vele vlakken. 

De algemene coördinator heeft zich ontfermt over de criteria van goed bestuur. Door een oude 

conservatieve bestuurscultuur, die dominant aanwezig was binnen de federatie heeft de algemene 

coördinator gemerkt dat er veel werk was met betrekking tot de criteria van goed bestuur. Echter is 

het de VBL toch gelukt om hierin veel grote stappen te zetten. Tijdens de algemene vergadering van 

2018 zullen de meeste zaken met betrekking tot goed bestuur statutaire goed gekeurd worden. In 

2017 kon dit nog niet gebeuren, aangezien er geen statutaire vergadering meer gepland stond  om 

deze zaken goed te keuren. Hierdoor heeft het bij de bilateraal gesprek veel punten moeten missen 

met betrekking tot de score op goed bestuur. Toch zijn hierin al veel stappen gezet in de goede 

richting en zullen wij de vruchten ervan plukken op korte termijn.  De algemene coördinator heeft de 

meeste processen gedocumenteerd baserend op de vereisten van de checklist van goed bestuur. 

Echter dienen deze nog goed gekeurd te worden op de eerst volgende algemene vergadering  

Op 19 december 2017 heeft er een bilateraal gesprek plaats gevonden tussen Sport Vlaanderen en 
de VBL met betrekking tot Goed Bestuur. Hierbij heeft ons dossierbeheerder de checklist overlopen 
en gecontroleerd waar de VBL nog aan diende te werken om in orde te zijn met betrekking tot goed 
bestuur. Zoals eerder vermeld heeft er geen algemeen vergadering  plaats gevonden na het 
doorvoeren van de aanpassingen in functie van goed bestuurd en konden vele zaken niet goed 
gekeurd worden en heeft de VBL vullen punten misgelopen om te voldoen aan de criteria van goed 
bestuur. Echter zullen deze wel gerealiseerd worden op 8 april 2018. 
 
Op 8 april 2018 zullen de volgende zaken gerepresenteerd worden aan de algemene vergadering ter 
goedkeuring of ter verduidelijking: 

 
• Er zal verslag gemaakt worden betreffende “Goed Bestuur” in het jaarverslag 

• Goedkeuringen meerjarenplan VBL 

• Jaarverslag kosten bestuurders vermelden 

• Melding gemaakt worden van waar de VBL is afgeweken m.b.t goed bestuur 

• Goedkeuring begroting 2018 

• Financieel comité goedkeuring 

• Meldingen dat er geen belangenconflicten waren of transacties met belangenconflicten 

• Toezichthoudende rol voorzitter zal statutaire vermeld worden 

• Onverenigbaarheden statutair opgenomen worden 
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Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• Strategische doelstelling 5: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een 
professionele bestuurlijke en administratieve werking en daardoor een meer 
optimale samenwerking met de leden van de federatie, uitgedrukt in een 
tevredenheid van 60%. 

 

Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• Strategische doelstelling 5: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een 
professionele bestuurlijke en administratieve werking en daardoor een meer 
optimale samenwerking met de leden van de federatie, uitgedrukt in een 
tevredenheid van 60%. 

 

• Geen statutaire vergoedingen voor raadsleden (in statuten) 

• Belangenconflict regeling in statuten vermelden 

• Goedkeuring bestuursprofielen 

• Verbod  dat er binnen onze federatie autonome of zelfstandige entiteiten kunnen bestaan 
met eigen beleid dat kan afwijken van het door de AV en rvb vastgelegde beleid statutaire 
vastleggen. 

• Verbod cumuleren van functie directeur en voorzitter vermelden in statuten. 

• Adres verandering secretaris en VZW maatschappelijk zetel. 

 
Indien deze zaken goed gekeurd worden zal de score op de harde indicatoren veel hoger liggen. 
Zeker met betrekking tot transparantie en democratie. Echter voor interne verantwoording is er nog 
werk aan de winkel. Dit dient op orde gebracht te worden tegen eind 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zachte indicatoren goed bestuur van de sportfederatie 

De Vlaamse Boks Liga heeft een nulmeting uitgevoerd en heeft bepaalt wat de huidige score is op de 
geselecteerde zachte indicatoren en welk niveau de Vlaamse Boks Liga wil bereiken binnen de 
huidige beleidsperiode. Deze zijn opgenomen in ons samenwerkingsovereenkomst. Aangezien de 
harde indicatoren voorrang hadden heeft het bewust gekozen om voor 2017 enkel voor 1 zachte 
indicator te gaan, namelijk het publiceren van het jaarverslag die op de website publiek staat. 
 
Op de algemene vergadering van 2018 wordt er gerapporteerd m.b.t. de omgaan met de code goed 
bestuur. Ook bevat onze nieuwe website  de basis informatie van de aangesloten clubs waardoor er 
nog een zachte indicator gerealiseerd is: 

 
http://vlaamseboksliga.com/recreatie/boksclub-finder/ 

 
Op de algemene vergadering zullen er verkiezingen gebeuren en de aanduiding van raadsleden 
gebeurt op basis van de bestuursprofielen. Zodoende hopen wij een gedifferentieerde, evenwichtige 
en competente raad van bestuur samen te stellen.  Via deze weg realiseert het al enkele van de 
doelstellingen met betrekking tot de zachte indicatoren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vlaamseboksliga.com/recreatie/boksclub-finder/

