
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ERKEND LID VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOKSBOND vzw 

onder het vergunningnummer 70 103 

 

 

 

       

    

www.boxebelgium.be 

                    

 

Verslag nr 64 van de Raad van Bestuur van donderdag 15 maart 2018 te Berchem (Antwerpen). 

 

Aanwezig: Ait Aadi B.  Brusselmans E - Clough S. - De Groof W. - Emsallak I.  

Verontschuldigd: Demanet & Firens. 

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

 

 

*Goedkeuring vorig verslag nr 63 (18/01/2018) 

*Opmerkingen: 

Geen opmerking. Verslag nr 63 word goegekeurd. 

 

-INGEKOMEN BRIEFWISSELING 

Brief van BC De Ring,  voor het weigeren op de weging van de liga kampioenschappen in Gent op 

18/02/2018. 

Deze brief werd met aandacht voorgelezen en het bestuur beslist unaniem dat men hier geen probleem moet 

over maken, het reglement is er en dat moet gerespecteerd worden, wie te laat op de weging verschijnt wordt 

geweigerd. 

 

*Financiële toestand  

Is naar de bestuursleden per e-mail verstuurd. 

Er is een opmerking vanwege de nazichtres Jef Van Driessche en Yamina Zebchine dat de terugbetaling van 

de waarborgen bij de kampioenschappen 2017 niet correct zijn ingevuld, er staat 392 € en dat moet zijn 3920 

€, het is ondertussen aangepast. 

Vanaf heden zal de officiële boekhouding door Ibrahim bijgehouden worden en de schatbewaarder houdt 

zich dan enkel bezig met de ingekomen vergunningen, taksen en waarborgen bij meetings en verplaatsingen 

van eliteboksers. 

 

*Medische Commissie 

Donderdag 25 januari 2018 is deze samen gekomen op het bureel in Berchem. 

Momenteel zijn dokters Carla Delmule, Kurt Hendrick en Kurt Heldenbergh leden bij deze commissie. 

 

*Vlaamse liefhebbers Boksafdeling 

Bokser (BBS Antwerpen) zal de volgende vergadering Raad van Bestuur uitgenodigd worden om gehoord te 

worden wegens zijn ongehoord gedrag aan de ring in Gent op 4/3/2018. 

 

*Technische Commissie 

Ustoroi Vasile zal deelnemen aan de EKU22 in Roemenië (24 maart-2 april 2018). 
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*Vlaamse Scheidsrechtersafdeling  

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

heeft gehad. Volgende leden zetelen in het bestuur: Voorzitter Jean Pierre Van Imschoot, secretaris Brahim 

Ait aadi, Schatbewaarder Johny Verbrugge. 

 

*Vlaamse Eliteboksafdeling  

Emmanuel Demanet stelt voor om de taksen bij buitenlandse kampen te herzien. De Raad van Bestuur steunt 

dit voorstel en zal het aan de koepel voorleggen op de eerstvolgende vergadering. 

 

*Algemene vergadering 

De algemene en statutaire vergadering zal plaats hebben in Gent op zondag 8 april 2018, Cafetaria Golden 

Gloves om 10.30 uur, vanaf 10 uur begint de inschrijving van de leden. 

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

uitgebreid door Ibrahim ter plaatse uitgelegd worden. 

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

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

Volgende personen hebben hun kandidatuur reeds ingestuurd om bij de Raad van Bestuur te zetelen: 

Ait aadi Brahim, Brusselmans Etienne, Clough Stanley, De Groof Willy en Demanet Emmanuel. 

Men kan zich nog kandidaat stellen tot 1 april 2018, voorwaarde is dat men de laatste 2 jaar zonder 

onderbreking bij de Koninklijke Belgische Boksbond vzw aangesloten is. 

 

Algemeen coördinator 

 

  
GetFit2Box Evaluatie 
Get Fit 2 Box is een nieuwe bijscholing ontwikkeld met verschillende partners waaronder de Universiteit 
van Gent. Deze is georganiseerd geweest op 24/02 en 10/03 en was heel goed verlopen. Er waren 10 
inschrijvingen en zij hebben de bijscholing als een grote meerwaarde ervaren en van hoge kwaliteit. Wij 
hadden didactisch matriaal van hoog niveau voorzien, zoals heel begrijpeljk presentaties, een draaiboek 
met kijkwijzers en een volledige praktische luik onder begeleiding van experts. Er is veel vraag achter een 
bijscholing als deze en coördinator zou deze graag opnieuw willen organiseren in septemeber in de regio’s 
rond Gent en Brugge enkel en alleen voor bokstrainers. 
 
De raad van bestuur vindt dit goed. 

 
 
Recreantentoernooi Evaluatie   

a. Goed concept 

b. Scheidsrechters spelen een centrale rol 

c. Publiek maken maar wil 1 maal testen met volwassenen 

d. Filosofie moet door dringen maar is al vooruitgang 

e. Aanvraag indienen 1.5 maand op voorhand enkel VBL leden zonder kampen 
 
 
20 % regeling taksen finaliseren  
 

Al de agenten en boksers worden op de hoogte gebracht van de regeling en wij vermelden duidelijk 

dat indien er onderlinge regelingen zijn deze dus gerespecteerd dient te worden en dat de 

verantwoordelijkheid bij de agent ligt dat hij/zij dit terug koppelt naar zijn atleten.  

De leden taksen zijn van toepassing op 2017 dus de leden van 2017 krijgen het terug: Zo sturen wij 

een sterk signaal en zijn wij ook heel consequent en transparant. 
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In 2018 zal bij een dubbele korting de meest voordelige gekozen worden.  
 
Voorbereiding algemene vergadering 2018 
 

• Statutaire veranderingen finale goedkeuring raad van bestuur: 
 

▪ Vermelding in statuten dat bestuurders geen vergoeding kunnen ontvangen voor hun mandataire 

taken 

▪ Procedures belangenconflicten opnemen in statuten 

▪ Verbod op autonome entiteiten binnen de VBL 

▪ Verbod cummulatie mandaat binnen het bestuur en directeur 

▪ Onvereigheden 

▪ Toezichthoudende rol van de voorzitter opnemen bij opstellen van agendapunten en vergaderingen 

en stemmingen 

▪ Financieel comité 

• Verkiezingen: 
 
Er zullen verkiezingen zijn. DE algemeen coördinator informeert zich bij de raad van bestuur hoe de werking 
is, zodat hij mee kan volgen. 
 

• Veranderingen I.O.: 
 

▪ Samenstelling afdelingen VLBA/VEBA/VSA 

▪ Hoger beroep procedure medische commissie en hoger broep disciplinaire reglement  

▪ Toestemming fin.verrichtingen en contracten  

▪ Taken en bevoegdheden directeur opnemen inwendig reglement  

 

• Dagorde: 
 
De algemeen coördiantor zal de dagorde aanvullen en een informerende video eventueel aanmaken.  
 

• Begroting opstellen en goedkeuring: 
 
Stanley, Willy en de algemene coördinator komen een laatste maal samen om de begroting af te werken. 
 

• Financieel verslag rekeningen: 
 
De dubbele boekhouding is goedgekeurd door Yamina Z. Haar opmerking was met betrekking tot de taksen 
dat daar een klein rekenfout zat. Ibrahim deelde haar mee dat hij de buitenlandse verplaatsingen en de 
taksen voor het inrichten van prof kampen samen had gevoegd terwijl deze apart moesten zijn aangezien 
er een analytische code voor was voorzien. Dit had hij over het hoofd gezien. Met betrekking tot de 
dubbele boekhouding had ze verder geen opmerkingen. Ze gaf wel aan dat er volgende keer mappen 
zouden moeten zijn met al de facturen. Ibrahim deelde mee dat dat voorlopig niet mogelijk was, aangezien 
de VBL eerst haar adres statutaire moet veranderen. Yamina keurt rekeningen goed. 
 
Jeff van Driessche heeft een verslag ingediend. In het verslag benadrukt Jeff dat aangezien er nu subsidiaire 
middelen beschikbaar zijn meer middelen naar het sportieve mag gaan. Hij vindt het bijvoorbeeld niet oké 
dat er tijdens de kampioenschappen middelen naar de officials gaan en geen naar de boksers. Ook vindt hij 
dat de taksen voor buitenlandse prestaties, als gevolg door de subsidiering mogen verlagen. Buiten dit 
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keurde hij de rekeningen goed. De VBL zal een voorstel doen aan de KBBB met betrekking tot de taksen, 
aangezien dit een nationaal gegeven is en omdat de VBL zich kan vinden in de opmerkingen. 
 

• Stagiaire: 
De VBL heeft een stageaanvraag binnen gekregen van een student. Ibrahim zal dit bespreken met de 
student. 
 
 

• Ledenbestand: 
Er zal tijdens de AV een presentatie gegeven worden over nieuw ledenbestand. De updates zijn 
aangevraagd. 
 
 

• Gesprek organiseren: 
Ibrahim verzoekt om zeker functioneringsgesprek te organiseren. Deze zal volgende week plaats vinden 
tussen de volgende partijen om een sterke samenwerking te realiseren: 
 

o Hubert Firens 
o Stanley Clough 
o Willy De groof 
o Ibrahim Emsallak 

 

 

 


