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Dagorde nr 69 van donderdag 21 februari 2019 om 19.00 uur 
 

Huis van de Sport, Boomgaard 22, 2600 Antwerpen. 
 

 
Aanwezige bestuurders:  Stanley Clough, Emmanuel Demanet, Brahim Ait Adi, Willy De Groof, Luc Dhondt. 
Afwezige bestuurder: Etienne Brusselmans (verontschuldigd). 
Uitgenodigd zonder stemrecht: Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator). 

 
 
 
Goedkeuring vorig verslag nr 67 
 
1. Bespreking. 

 
Er zijn geen opmerkingen binnen gekomen. 
 
 
2. Stemming. 

 
 
3. Beslissing. 

 
 
 
Ingekomen briefwisseling. 
 
1. Bespreking. 

 
Het secretariaat is de vorige periode tijdelijk stil gevallen wegens de gezondheidstoestand van de secretaris 

Etienne Brusselmans. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een enorme achterstand onstaan is met betrekking tot de 

aanmaak van de licenties. Willy De Groof heeft de taken van het secretariaat samen met de voorzitter op zich 

genomen. Onderussen is de gezondheidstoestand van Etienne Brusselmans erop verbetert, maar kan hij nog niet 

alle taken op zich nemen. Er zal dus een verschuiving gebeuren in de taken binnen de verschillende raadsleden 

om een goede werking te kunnen garanderen. Zie verder. 

 

 

 

 

 

Vlaamse Boks Liga vzw 

                        p.a. Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek               

                 T:015-33 66 30 –  bank :BE08 0013 8598 5813  
               vlaamseboksliga@telenet.be          www.vlaamseboksliga.com                                                                                                           
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Taken en aanspreekpunt Brusselmans Etienne Taken en aanspreekpunt De Groof Willy 

Kalender en toestemmingen voor een meeting Ledenbestand en aanmaak-verwerking en aanpassen 
van licenties 

Aangiftes ongevallen Liefhebbersafdeling werking 

Toelatingen voor verplaatsingen Verslaggeving en voorbereiding vergadering 

Financiële verrichtingen  

Overeenkomsten en contracten  

 

 
 
2. Stemming. 

 
De raad van bestuur gaat over tot stemming wat betreft de hoedanigheid van de verschuivingen. 

1 tegen-4 voor stemming betreft de voorgestelde aanpassingen op het niveau van het secretariaat.  

 
3. Beslissing. 

 
De grote meerderheid binnen de raad van bestuur is akkoord met de voorgestelde verschuivingen. 

 
 
Vlaamse liefhebbers boksafdeling. 
 
1. Bespreking. 
 
De ligakampioenschappen vangen aan op 23 februari a.s. Er zijn vele afmeldingen en dat zorgt voor 

verschuivingen in het programma. De deelnemers mogen niet vergeten dat er overeenstemmende tenue 

gedragen dient te worden tijdens de kampioenschappen. Rode hoek dient een rode tenue te dragen en blauwe 

hoek een blauwe tenue. Tijdens de laatste Zuid Nederlandse kampioenschappen hebben onze 

vertegenwoordigers het zeer goed gedaan, ze konden meer als 15 medailles in de wacht slepen. Langs deze weg 

een dikke proficiat aan alle medaillewinnaars.  

 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
 
N.V.T. 
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Technische Commissie. 
 
1. Bespreking. 
 
De VBL heeft een dossier ingediend i.v.m. een samerwerking met Sport Vlaanderen Hofstade. Eind juni valt voor 

de VBL het verdict. De topsportcommissie is bijeengeroepen geweest vorige week. Hier is het dossier van BTH  

besproken geweest alsook de topsportwerking algemeen. De bilaterale samenwerkingsvoorstel zal bezorgd 

worden aan BTH. Zodoende kan er verder worden gewerkt aan een verenigd en sterker bokslandschap. 

Er zal trainingsmateriaal besteld worden voor de ligaploeg om zodoende voldoende voorzien te worden indien zij 

op stage of toernooi vertrekken. 

 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
 
Bilaterale voorstel wordt bezorgd aan BTH. Materiaal wordt besteld voor de ligaploeg. 

 
Vlaamse scheidsrechtersafdeling. 
 
1. Bespreking. 
 
De codex dient nog één maal doorgenomen te worden. De Groof Willy, Brahim ait Aadi, Demanet Emmanuel en 

Ibrahim Emsallak worden uitgenodigd om op 27/02 in Antwerpen samen te komen hiervoor. 

De waarborgen zijn afgeschaft en de bijhorende regeling met betrekking tot de officials die na 00:00 actief zijn 

is dus niet meer mogelijk. Er zal vanaf heden achteraf een factuur worden opgesteld. De voorzitter van de avond 

dient hier melding van te maken op het P.V. De VBL en VSA investeren enorm in de ontwikkeling en groei van de 

officials. Er zal daarom een seminarie georganiseerd worden op 14 april, waarbij de officials extra expertise 

krijgen meegedeeld. Deze zal gedeeltelijk doorgaan in de Golden Gloves Gent alsook te Gent, waar standaard de 

AV van de VSA doorgaat. 

 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
 
Codex herzien op 27/02/2019. Regeling officials via P.V. en factuur vanaf heden. 

Seminarie officials gaat door op 14/04/2019 te Gent. 
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Vlaamse eliteboksafdeling. 
 
1. Bespreking. 
 
De VBL heeft grote kampioenen onder haar midden alsook talenten en wilt verschillende leden de extra 

erkenning geven die zij verdienen. Het gaat zich daarom inzetten om een kampioenenviering te organiseren 

zoals eerder al gedaan is geweest onder de noemer van de Gouden Handschoen. De VBL wilt hier extra 

ondersteuning in bieden om het duurzamer te maken en de Belgische boksport in de spotlight te plaatsen. 

Zodoende wilt de VBL werken naar een verenigd en sterker bokslandschap waarbij het de grootste boksers 

nogmaals in de bloemen legt. 

De VBL hanteert sinds haar subsidiering een extra korting op de werkingsbijdrage voor inrichters. Bij een 

werkingsbijdrage groter als € 1500.00 worden de officials vergoedt door de VBL. Echter werd hier niet iedereen 

in rekenschap genomen. De afgevaardigde die de weging deed werden niet vergoedt door de VBL. Aangezien de 

VBL de inrichters wilt ondersteunen en het organiseren van meetings toegankelijker wilt maken zal het ook 

tussenkomen voor deze kosten. Vanaf heden zal de VBL dus tussen komen voor al de officials ingeval de 

werkingsbijdrage € 1500.00 overstijgt en de meest voordelige korting de tussenkomst van officials is. Dat 

betekent dat er dus een full package wordt gehanteerd. Zodoende hoopt de VBL een stap dichter naar een 

verenigd en sterker bokslandschap heeft gelegd (maximaal 7 officials + 2 delegee’s + weging dag ervoor € 

100.00). 

Er zal een vergadering worden ingericht enkel voor de VEBA, waarbij de inrichters en agenten worden 

uitgenodigd om zodoende pijnpunten in kaart te brengen. Een exacte datum wordt later gecommuniceerd 

waarschijnlijk in het najaar. 

 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
 
De VBL gaat een voorstel doen om de Gouden Handschoen te ondersteunen en verkent de mogelijke wegen 

hierin. Er wordt een extrakorting gehanteerd bij de tussenkomst van de officials. 

Een vergadering voor de VEBA wordt georganiseerd. 
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Varia. 
 
1. Bespreking. 
 
Er waren vragen betreffende een ontvangen factuur. De onduidelijkheden zijn verklaard door de algemene 
coördinator.  
 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing 
 
N.V.T. 
 
 
Algemeen coördinator. 
 
1. Bespreking. 
 

• U.B.O. registratie Europese wetgeving 

 
Als VZW dienen wij te voldoen aan de verplichtingen betreffende het U.B.O. register. Deadline is september. De 

algemene coördinator zal al de leden hier over informeren. 

 
• Diplomaplicht ligakampioenschappen en vormen van eenheid 

 
Er is een diploma van kracht. Het is belangrijk om als federatie hier nog een communicatie over te doen en 

vervolgens deze ook af te dwingen. De algemene coördinator vraagt daarom om ook samen aan één touw te 

trekken alsook al de leden van de VBL, zodat er gewerkt kan worden aan verenigd en STERKER geschoolde 

bokslandschap. 

 

De volgende diploma’s worden erkent: 

 
 VTS initiator boksen 
 VBL (KBBB) initiator boksen 
 AIBA diploma’s 
 Diploma verzorger 
 Ervaringsdeskundige  
 Een inschrijvingsbewijs voor de cursus initiator 

 

Er is een kleine groep van trainers die al decennia in de bokssport actief  zijn en niet meer naar de initiator 

opleiding kunnen worden gestuurd. Deze trainers komen in aanmerking voor het statuut ervaringsdeskundige op 

advies van de VTS en VBL. Zij beschikken over een lid maatschappij als trainer dat bewezen kan worden dat er 

sprake is van decennia expertise. Enkel de VBL kan deze selecte groep erkennen als ervaringsdeskundige. Dit is 

een maatregel die gehanteerd zal worden om een vlotte overgang te garanderen. Binnen deze groep kunnen er 

geen nieuwe trainers bijkomen. Er wordt verwacht van de jonge en nieuwe trainers om te voldoen aan de 

diplomaverplichtingen. Via facebook en mail zal er dit weekend een extra communicatie hieromtrent worden 

gedaan. 
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• Facebookpagina, Nieuwsbrief 
 
De VBL heeft een nieuwsbrief en facebookaccount opgestart. Hier zal ook een extra communicatie over gevoerd 

worden. De youtubekanaal is al even online. 

 

• Verslag Get Fit 2 Sport en cursus initiator Antwerpen 
 
Cursus initiator is succesvol afgelopen. Er zijn vele jonge getalenteerde trainers bij gekomen die hun bijdrage 

zullen leveren werkende naar een verenigd en sterker bokslandschap. De cursus Get Fit 2 Fight is ook voorbij en 

wordt heel positief omarmd. De bekendheid ervan onder onze leden dient nog te groeien, maar het is een 

product van hoog niveau.  

 
• BBS gala 

 
BBS organiseert een gala in Borgerhout. Hier komt het Olympisch Stijl boksen heel sterk naar voor. De algemeen 

coördinator zal een cameraman inschakelen om een korte sfeervideo te maken van de kampen en het sportieve 

gebeuren. 

 

• Live stream: 
 

Met de start van een facebookaccount en een youtubekanaal lijkt het ons interessant om een camera aan te 

kopen voor livestreaming tijdens de kampioenschappen. De VBL zal hiervoor de nodige stappen ondernemen.  

 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
 
U.B.O. algemeen coördinator informeert RvB en leden VBL. Extra communicatie diplomaplicht. 

Er zal een communicatie gebeuren betreffende ons nieuwsbrief en facebookaccount. 

Een camraman wordt ingeschakeld voor promo van de bokssport. Een livestream systeem wordt opgestart in 

functie van de kampioenschappen. 

 
 
 
 
 
 
Voorzitter                     Secretaris  

 Stanley Clough                    Etienne Brusselmans  


