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Dagorde nr 68 van donderdag 17 januari 2019 om 19.00 uur 
 

Huis van de Sport, Boomgaard 22, 2600 Antwerpen. 
 

Aanwezig: Stanley Clough, Brahim Ait Adi, Willy De Groof, Emmanuel Demanet, Luc Dhondt. 
Afwezig: verontschuldigd, Etienne Brusselmans. 
Uitgenodigd zonder stemrecht: Ibrahim Emsallak. 

 
 
 
Goedkeuring vorig verslag nr 67 
 
1. Bespreking. 

 
Er is geen verslag opgesteld van de vorige vergadering als gevolg een tekort aan aanwezigen.  
De volgende leden van de raad van bestuur waren geëxcuseerd en hebben tijdig afgemeld: 
 

• Etienne Brusselmans 

• Brahim Ait Aadi 

• Luc Dhondt 
 
De algemeen coördinator heeft voor zijn meeting met Sport Vlaanderen te Hofstade autopech geleden. Hij heeft 
zijn auto niet tijdig gerepareerd gekregen en kon er niet geraken.  
 
Door het bovenvermeld is er geen verslag en dat betekent dat het laatste verslag nummer 67 draagt en betreft 
de voorlaatste vergadering van de raad van bestuur. 
 
De raad van bestuur heeft geen opmerkingen met betrekking tot verslag 67. Etienne is geëxcuseerd als gevolg 
van ziekte. Via mail zijn er geen opmerkingen binnengekomen. 
 
 
2. Stemming. 

 
De raad van bestuur keurt unaniem het verslag goed. 
 
 
3. Beslissing. 

 
Verslag 67 unaniem goedgekeurd en er zijn geen opmerkingen. 
 
 
 
 
 

Vlaamse Boks Liga vzw 
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Ingekomen briefwisseling. 
 
1. Bespreking. 

 
Er zal dit jaar een dossier voor financiële steun voor bovenlokaal infrastructuur ingediend worden door een club 
van de VBL. Het protocol voor deze aanvragen eist dat de indiende partij een engagementsverklaring opstelt in 
samenwerking met de federatie, waarbij er een invulling wordt gegeven voor topsport binnen dit plan om 
zodoende het boven lokaal karater van de infrastructuur te verhogen. 
 
De VBL wilt dat het een duurzaam en realistisch gegeven wordt, waarbij de bokssport en de lokale werking kan 
verbeteren. Er dient daarom transparant gewerkt te worden en stapsgewijs waarbij al de actoren betrokken 
worden, zodat het goed verloopt en afgestemd is op elkaars noden. Zodoende kan iedereen profiteren van zo 
een project(en). 
 
De VBL wilt daarom het dossier van naderbij bekijken, zodat het weet waar het invulling dient te geven. Ook zal 
het de topsport commissie erbij betrekken om het dossier te analyseren en een praktisch invulling te geven. 
Beide partijen, zowel indiende partij als de VBL en de topsport commissie dienen het dossier goed te bespreken 
en te gaan voor een brede aanpak op lange termijn voor de Vlaamse bokssport. Er zal transparantie gevraagd 
worden hopende dat er gewerkt kan worden naar de realisatie van goede stap vooruit binnen de bokssport. 
 
Nadat het dossier en de plannen besproken zijn, zal de VBL een engagementsverklaring ondertekenen 
goedgekeurd door zowel de federatie als de aanvragende partij. 
 
2. Stemming. 

 
De raad van bestuur wordt gevraagd om een toestemming te geven om dit dossier te bespreken binnen de 
topsportcommissie en vervolgens terug te koppelennaar de raad van bestuur die vervolgens zijn verwachtingen 
en aanpassingen meedeelt. Na een goedkeuring door de raad van bestuur zal er een engagementsverklaring 
gegeven worden. 
 
3. Beslissing. 

 
De raad van bestuur geeft unaniem toestemming om dit dossier te bespreken met volledige transparantie jegens 
alle partijen binnen de topsport commissie. Er mogen geen bindende beslissingen genomen worden door de 
topsport commissie. Enkel de raad van bestuur zal finaal beslissen betreffende dit dossier. Maar de topsport 
commissie heeft de veldervaring om het een goede en realistische invulling te geven. 
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Vlaamse liefhebbers boksafdeling. 
 
1. Bespreking. 
 
De liga kampioenschappen staan  voor de deur en de eerste inschrijvingen komen binnen. De Vlaamse 
liefhebbers afdeling zal dit weekend een herhaling sturen betreffende de deadline voor inschrijvingen voor de 
kampioenschappen. Deze zijn namelijk voorzien op 24/01/2019.  
De loting zal plaatsvinden op 28/01/2019 te Gent. 
 
Ons secretariaat loopt vertraging op als gevolg van ziekte van Etienne. De raad van bestuur wenst Etienne veel 
beterschap. Om de werking niet te bevriezen zal Willy de Groof de taken van Etienne overnemen, echter zijn er 
nog veel licenties die gemaakt dienen te worden.  
 
De betalingen zijn binnen en voor de licenties die nog niet gedrukt zijn, maar wel betaald zal er digitaal 
gecontroleerd worden tijdens kampen en mogen de deelnemers toch kampen, ondanks zij nog geen fysieke 
licentie hebben.  
Er zal gezamenlijk gewerkt worden om het werk van Etienne op te vangen, zodat iedereen zijn of haar licentie 
kan ontvangen. De VBL verzoekt haar leden om begrip te hebben met de huidige situatie en de nodige geduld op 
te brengen. 
 
De open Zuid Nederlandse kampioenschappen vinden ook plaats en de inschrijvingen zijn geopend. Deze komen 
ook vlot binnen. De OZNK vinden plaats op 02/02 en 27/02 en de finale in Eindhoven. 
 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
 
N.V.T. 
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Technische Commissie. 
 
1. Bespreking. 
 
De subsidies voor het jaar 2019 zijn vast gelegd voor topsport en wij hebben een beslissing ontvangen. Op eerste 
zicht lijken deze in vermindering te zijn gebracht, maar de middelen voor het prestatieprogramma worden maar 
voor de helft toegekend. Het 2de gedeelte is onder voorbehoud. Indien de ligaploeg presteert zal het 2de 
gedeelte worden toegekend. Als alles goed verloopt betekent dit dat onze middelen lichtjes zijn verhoogd. Dit is 
dus goed nieuws voor de topsport werking. 
 
De VBL dient wel voorzorgmaatregelen te treffen in geval dat het dossier geen middelen meer zal ontvangen ten 
gevolge van het niet behalen van de prestaties. Zodoende om te vermijden dat de federatie de kosten zelf gaat 
moeten betalen en niet in financiële problemen terecht zal komen hierdoor.  
 
De algemeen coördinator zal natrekken wat er mogelijk is overleg met het sociaal secretariaat. 
 
De raad van bestuur is blij om te horen dat de middelen verhoogd zijn. Echter baart het zich zorgen betreffende 
het topsport gebeuren, aangezien er weinig communicatie over gebeurt.  
 
Initieel is er afgesproken geweest dat er een hoge mate aan operationele autonomie toegekend zou worden aan 
de heer Firens, maar hiervoor diende hij voldoende transparantie te voorzien.  
 
Meer concreet was er het volgende afgesproken geweest: 
 

• Aanleveren van trainingsschema’s die hij opstelt voor de deelnemers werkende naar een EK/WK/ OS. 

• Verslagen van de verschillende toernooien en hun verloop. 

• Overzicht van de prestaties. 

• Evaluatiemoment vast legt voor de deelnemers. 

• Jaarplanning open liga trainingen. 

• Talentenidentificatie doen op gala’s en ligatrainingen. 
 
De raad van bestuur is van mening dat dit niet nageleefd is geweest. Hij zal hierop gewezen worden en dient 
zijn afspraken hieromtrent na te leven, aangezien de VBL haar deel van het verhaal volledig heeft vervuld.  
 
De raad van bestuur verwijst hiervoor naar het verslag van de topsport commissie dat plaatsvond op 30 oktober 
2017. 
 
De raad van bestuur vindt ook dat de ligaploeg trainer de AIBA trainers meer dient te betrekken binnen 
toernooien, zodat ook zij de validiteit van hun ster kunnen garanderen en de geinvesteerde middelen van de VBL 
niet verloren gaan. 
 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
 
N.V.T. 
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Vlaamse scheidsrechtersafdeling. 
 
1. Bespreking. 
 
De VSA heeft haar algemene vergadering gehad enkele weken geleden en deze is heel vlot verlopen.  
De VSA wilt graag de VBL bedanken voor haar ondersteuning hierin. 
 
Er is de vraag gekomen vanuit de VSA om de licentie van internationale official te verlagen naar € 100. Dit is een 
federaal gegeven en dient naar de koepel te gaan. 
 
Enkele leden van de VSA deelde ook mee dat er behoefte is aan parkeervoorzieningen voor de officials tijdens 
gala’s. Het zou heel wat tijd besparen en zaken vergemakkelijken indien er een soort van parkeerkaart op 
meetings wordt voorzien voor de officials. De algemeen coördinator deelt mee dat het parkeerbeleid in België 
volledig versnipperd is en dit lokale bevoegdheden zijn en dus verschilt van gemeente op gemeente. Dat 
betekent concreet dat de inrichters dit dan zouden moeten voorzien en afspreken met hun lokale partners. Dit is 
volgens de algemene coördinator een heel moeilijk gegeven. Het lijkt ons daarom het beste dit nader te 
bespreken tijdens de algemene vergadering, waarbij zowel inrichters als officials aanwezig zijn. 
 
De VBL zal een blaastest kopen en verzoeken dat de VSA in zijn inwendige orde een regeling treft met 
betrekking tot alcohol consumptie tijdens de werkzaamheden op een meeting als referee, jury of judge.  
 
Er zou dan gevraagd kunnen worden om tijdens de pauze in aanwezigheid van de 3 voorzitters van de avond te 
blazen. 
 
De Groof Willy, Brahim Ait Aadi en Ibrahim Emsallak zullen samenkomen om de codex te evalueren en corrigeren 
waar nodig zodat het up-to-date is. Ibrahim zal een doodle rond sturen. 
 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
 
3. Beslissing. 
 
Vraag betreffende parking wordt besproken op AV 2019.  
 
Er zullen blaastesten aangekocht worden en het zal verwerkt worden binnen het reglement dat betrekking heeft 
op VSA. 
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Vlaamse eliteboksafdeling. 
 
1. Bespreking. 
 
De werkingsbijdragen van 2018 worden gecontroleerd en de 20% zal teruggestort worden voor degene die deze 
niet direct hebben ontvangen. De verschillende supervisors dienen altijd het eindbedrag te innen met de korting 
al verrekend. 
 
De VEBA zal zich engageren om een vergadering te organiseren voor inrichters en agenten om zodoende de 
verschillende pijnpunten in kaart te brengen. De raad van bestuur vindt dit wel nodig aangezien de leden dit 
specifiek hebben verzocht op de laatste AV. 
 
De voorzitter is van mening dat wij een test moeten doen met betrekking tot het innen van de waarborgen. Hij 
vraagt of het misschien wel interessant is om het systeem met de waarborgen af te schaffen voor komende jaar 
en te verkennen of dit goede gevolgen heeft. Hij stelt voor dat wij dit voor & jaar doen om te testen. Echter 
dient hier een boetesysteem aangebonden te worden. Dit zou concreet betekenen dat de inrichters geen € 250 
waarborg meer moeten doorstorten. Wij hopen zodoende dat drempels om in te richten stapsgewijs worden 
weggewerkt. Echter om te vermijden dat er terug veel annulaties van meetings komen zullen wij een 
boetesysteem hanteren. Zodoende worden de inrichters die zich houden aan hun engagement om in te richten 
op een specifieke datum beloond door minder financiële druk te ervaren en de inrichters die de maatregel 
zouden misbruiken bestraft. De maatregel treedt vanaf 1 februari 2018 nadat een officiële brief is rondgestuurd. 
Indien wij merken dat er meer annulatie van meetings als gevolg van de maatregel komen zal in 2020 de 
maatregel niet verankerd worden binnen onze werking en niet meer van kracht zijn. 
 
2. Stemming. 
 
De raad van bestuur is unaniem akkoord met betrekking tot het toepassen van een tijdelijke regeling voor de 
waarborgen. 
 
3. Beslissing. 
 
20% van de taksen voor meetings in Vlaanderen zal teruggestort worden voor degene die deze nog niet via 
directe vermelding op de factuur hebben gekregen. 
Er zal een vergadering georganiseerd worden voor de agenten en inrichters door de VEBA. 
 
De waarborgen zullen vanaf 1 februari niet meer moeten worden doorgestort en de maatregel is van kracht 
enkel voor 1 jaar. De VBL zal een schrijven opstellen met een verdere verduidelijking. 
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Varia. 
 
1. Bespreking. 
 
Situatie fysiek geweld op gala te Aardooie. 
 
Op een boksmeeting te Aardooie heeft zich buiten de accommodatie van de meeting een conflict voorgedaan 
tussen bepaalde aangesloten leden van de VBL. Verschillende mensen zijn werkonbekwaam verklaard en er is 
schade opgelopen bij verschillende personen. Er is klacht ingediend bij het  gerecht.  
 
Aangezien het nu strafrechtelijk wordt behandeld kan de VBL geen sanctie opleggen totdat het dossier is 
afgerond. Na afronding en veroordeling kan de VBL eventueel een bijkomende sanctie opleggen. Enkel baserend 
op de video geeft een vertekend beeld, aangezien wij niet zien hoe het gebeuren is geïnitieerd. De VBL laat het 
gerecht eerst zijn werk doen en wacht het onderzoek af. 
 
De VBL zal wel ondertussen al eens aftoetsten bij zijn juristen en advocaten om te verkennen hoe de zaak het 
best kan behandeld worden in tussen tijd en wat er na veroordeling gedaan kan worden. 
 
De VBL vindt het triestig dat zulke zaken gebeuren en geassocieerd worden aan onze prachtige sport. De 
federatie en de bokssport is vrij van gebruik van fysiek geweld om disputen op te lossen. Wij benadrukken 
daarom om altijd voor dialoog te kiezen en overleg. 
 
Conflict te Sint-Truiden. 
 
En lid van de VSA claimt verbaal en fysiek aangevallen te zijn geweest tijdens een meeting te Sint Truiden. De 
situatie wordt toegelicht en geschetst. De desbetreffende persoon is vrij   een officiële klacht neer te leggen, 
aangezien de persoon er mee naar de tuchtcommissie wilt stappen. Na ontvangst van een officiele geschreven 
klacht zal de tuchtcommissie bijeengeroepen worden volgens de hoedanigheid en voorwaarden vast gelegd in 
het reglement van inwendige orde. De VBL deelt mee dat de klacht naar het secretariaat gestuurd dient te 
worden, € 150 waarborg vereist is en een motivering vermeld dient te worden. 
 
2. Stemming. 

 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
 
N.V.T. 
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Algemeen coördinator. 
 
1. Bespreking. 
 
 
Verslag goed bestuur. 
 
De voorzitter, Willy De Groof en Ibrahim hebben samen gezeten met Koen Termont (Sport Vlaanderen). om een 
bilateraal gesprek te houden met betrekking tot de vooruitgang van de VBL binnen het subsidie gebeuren. 
Ibrahim is dan vervolgens nogmaals samen gaan zitten om ons vooruitgang te meten binnen de 
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot goed bestuur volgens de code van minister Muyters. 
De VBL heeft algemeen goed werk geleverd en vooruitgang geboekt.  
Wij dienen de volgende zaken nog in orde te brengen: 
 

a) Verslag raad van bestuur: 
“Het verslag moet een betere weerspiegeling geven van de gebeurtenissen. De beslissingen en 
besprekeingen zijn er niet duidelijk in. Er is geen weergave van besprekingen noch stemresultaten”. 
 Ibrahim zal een voorbeeld verslag maken van huidige vergadering. Deze zal dienen als sjabloon. 

 
b) Jaarverslag en financieel verslag: 

“Er is een powerpoint gepresenteerd met betrekking tot het financiële. Voor komende AV dient dit 
gebundeld te worden en mee verwerkt worden in het jaarverslag. Er dient ook een begrenzing te komen 
van financiële verrichtingen. Indien een verrichting € 1000 overschrijdt dient er expliciet toestemming 
gevraagd te worden aan de raad van bestuur. Dit dienen wij expliciet op te nemen. Wij dienen dus een 
bedrag te koppelen aan beslissingsbevoegdheden van de algemeen coördinator.” 
 

c) Belangenconflicten: 
 
“ Er staat Niets vermeldt hierover in het jaarverslag van 2018, echter wel melding in het verslag van de 
AV 2018 (8/04/18) dat er geen beslissingen met belangenconflict werden genomen in 2017. In 2018 is er 
een beperkte procedure opgenomen in de statuten onder artikel 23. De procedure zou nog meer 
gedetailleerd mogen zijn. Zo staat er niet dat de betrokkene op basis van de agenda van de vergadering 
zelf aangeeft dat er een belangenconflict is, er is evenmin sprake van notuleren van het 
belangenconflict, noch van het bijhouden van belangenconflict in register van belangenconflicten en 
vermelding van belangenconflicten in de loop van het jaar in het jaarverslag.” 
 
De VBL zou dit idealiter moeten opnemen, aangezien wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. 

 
d) Profielen bestuur: 

 
“Best laten opnemen in het HR of in het document van de bestuurdersprofielen, en best opnemen als 
agendapunt op het vergaderrooster van de RvB en de beslissing notuleren.” 

 
e) Quorum AV: 

 
“Volgens code goed bestuur zouden wij een quorum hanteren voor het bijeenroepen van een AV. De 
hoeveelheid ervan bepalen wij volledig zelf. Wij dienen te gaan voor iets dat haalbaar is. Bijvoorbeeld 
een minimum van 10% van de clubs dienen vertegenwoordigd te worden.” 
 

f) Max mandaten: 
 
“De code goed bestuur schrijft ook een maximum mandaatttijd voor van 12 aaneengesloten jaren. Wij 
als raad van bestuur gaan niet meer met deze maatregel, aangezien onze werking hier niet klaar voor is. 
Wij zullen dit dus niet kunnen opnemen. Welke kunnen wij een maximumduur opnemen van bijvoorbeeld 
30 jaar als bestuurder om toch te score op dit punt en onze werking al een stap in de goede richting te 
begeleiden.” 
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g) Organisatie functioneringssgesprekken: 
 

“De VBL zal functioneringsgesprekken organiseren voor de directie alsook de raad van bestuur haar 
werking evalueren. Dit zal plaatsvinden na 1 april, aangezien dan de werkingsverslagen binnen dienen te 
zijn.” 

 
h) Goedkeuring meerjarenplan: 

 
“In het jaarverslag alsook tijdens de AV dienen wij nogmaals ons meerjarenplan goed te keuren, alsook 
het huidige jaarplan.” 

 
i) Verslag code goed bestuur: 

 
“Wij dienen melding te maken in het jaarverslag van 2019 dat wij gewerkt hebben met en rond goed 
bestuur.” 
 

j) Statutaire: 
 

“Er dienen statutaire verandering plaats te vinden. Deze zijn besproken geweest met Koen Termont op 
een bilateraal gesprek in aanwezigheid van de voorzitter en De Groof Willy. Deze worden nogmaals op 
ons volgende vergadering toegelicht.”  

 
 
Verslag ledenaangifte 2018. 
 
De algemeen coördinator heeft de ledenaangifte voor 2018 ingediend. Wij hebben een stijging van 15% 
gerealiseerd wat betreft subsidieerbare leden en een stijging van 30% wat betreft alle leden. Wij hebben als 
federatie en de clubs als uithangborden van onze sport samen goed werk geleverd.  
 
 
 
Verslag subsidies 2019. 
 
De VBL haar aanvraag voor subsidies voor het jaar 2019 is goedgekeurd. Deze zijn lichtjes gedaald, aangezien dit 
gebaseeerd is op een ledenaangifte alsook onze boekhouding van 2017. Wij hadden namelijk een deel van de 
middelen als social passief aangelegd als buffer. In 2019 dienen wij de middelen goed te investeren in sportieve 
projecten zoals een kampioenen viering, ondersteuning van clubs voor sportkampen en promo en dergelijke.



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

onder het vergunningnummer 70 103 

 

 

Sport Vlaanderen domein Hofstade. 
 
Ons dossier is goed ontvangen en wordt besproken. De VBL zou wat betreft aanvragen die binnenkomen voor 
brede aanpak moeten gaan, zodat projecten duurzaam kan maken en de hele Vlaamse bokssport kan profiteren. 
 
Vastleggen van een vaste vergaderdag. 
 
Om de dagorde minder belastend te maken en mee te gaan met de groei van de federatie zal de raad van 
bestuur maandelijks vergaderen op een vaste dag. Zodoende worden alle onderwerpen aangekaart met 
voldoende aandacht en krijgt elk onderwerp zijn of haar volledige recht van bespreking.  
 
De raad van bestuur zal stemmen betreffende een vaste dag (zie stemming). 
 
Sportwerk Vlaanderen. 
 
Sport Werk Vlaanderen wilt samenwerken met de VBL. Zij bieden de volgende diensten: 
 

• Occasionele opdrachten en vacatures voor trainers tegen betaling: 
 

o Sport Werk Vlaanderen zal enkel gediplomeerde bokstrainers aanstellen voor boksgerelateerde 
opdrachten om zodoende de gediplomeerde trainers de meerwaarde van hun diploma een niveau 
te doen stijgen. 

o Zij kunnen een tussenkomstregeling treffen voor hun sportclub wat betreft de aanstelling van 
trainers. Afhankelijk van de werking per club verschilt deze tussenkomst. Sportwerk Vlaanderen 
wil sportclubs helpen de meerwaarde van een professionele trainer te (h)erkennen. Sportwerk 
Vlaanderen biedt de expertise, kennis en administratieve skills in huis om clubs hierin te helpen. 

 
De VBL kan een samenwerking aangaan in de vorm van een engagementsverklaring en dan kunnen de VBL clubs 
hiervan profiteren en voornamelijk de trainers.  
 
Sociale korting door fonds vrijetijds participatie. 
 
De fonds voor vrijetijdsparticipatie komt tussen voor mensen in armoede, zodat vrijetijdsactiviteiten 
toegankelijk voor iedereen wordt. Zij willen graag enkele boksmeetings op hun planning zetten, waarbij zij dan 
tussenkomen in de kosten van de deelnemers.  
 
De fonds neemt contact op met inrichters en koopt kaarten van hun aan en zal deze verder verkopen. Zij vragen 
een korting van 40% op de kaarten en voorzien zelf uit eigen middelen hierboven op een tussenkomst van 40%. 
De kaarten worden dan verkocht tegen een prijs aan kansarme groepen van 20% van de prijs. De inrichter 
daarentegen ontvangt dan 20% verkregen via de consument en nogmaals 40% van het fonds.  
 
Voorbeeld: 
Ticketprijs: €100 
Fonds verkoopt 50 tickets voor: €20 
Inrichter ontvangt: €1000 (50 maal €20) via tickets en €2000 (50 maal €40) via fonds. Een eindbedrag van €3000. 
 
De inrichters zijn volledig vrij om te kiezen hierin te stappen of niet. Het fonds vraagt louter toestemming aan 
de federatie als formaliteit en om ons hier van op de hoogte te brengen. De onderhandelingen dienen namelijk 
te gebeuren via inrichter en het fonds.  
 
Diplomaplicht en ligakampioenschappen.  
 
Tijdens de ligakampioenschappen zullen er diplomacontroles worden uitgevoerd. De diploma’s behaalt via de 
opleiding initiator boksen georganiseerd door de VBL voor aanvang van de VTS opleiding zullen ook erkend 
worden.  De trainers met drempels zullen in kaart gebracht worden door Willy De Groof en Ibrahim. 
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Boksclub Koksijde.  
 

De VBL heeft de beschuldigingen gericht naar de club te Koksijde onderzocht. Nader onderzoek heeft doen 
blijken dat de beschuldigingen niet hard gemaakt konden worden. De VBL heeft namelijk al een clubbezoek 
gedaan te Koksijde in 2017 en zag geen zorg makende situaties in tegendeel, het zag een club dat een goede 
werking heeft gerealiseerd. Ze hebben ook heel transparant gecommuniceerd en zijn tevens ook lid geworden 
van de VBL. Hierdoor kon alles besproken worden. De VBL wilt via deze weg de opmerkingen vermeld in verslag 
66 terug trekken. De algemeen coördinator excuseert zich via deze weg jegens de club te Koksijde. 
 
Bestellen boek EHBO en vlagensysteem. 
 
De VBL zal enkele kopieën bestellen van een EHBO boek en het vlaggensysteem. Deze zullen verdeeld worden 
onder onze clubs, waarbij een beloningssysteem aan gebonden is. Zo zullen de leden aanwezig tijdens de 
vergaderingen van de VBL een kopie bijvoorbeeld ontvangen. 
 
2. Stemming. 
 
Hetgeen dat gepresenteerd is door Ibrahim betreffende goed bestuur is enkel kort besproken geweest en 
gepresenteerd. Geen van de vermelde zaken hebben een formele goedkeuring. Dit dient nog nader besproken te 
worden op een volgende vergadering als gevolg van tijdsgebrek. Vervolgens wordt het voor gelegd aan de AV. 
 
De raad van bestuur stemt bereffende een vaste vergaderdag. Vergaderen op donderdag de 3de week van de 
maand wordt unaniem goedgekeurd.  
 
 
3. Beslissing. 
 
De vermelde zaken worden voorlopig niet goedgekeurd wat betreft goed bestuur (punt a tot en met j) en er zal 
eerste een  verdere toelichting volgen. 
 
Vaste vergaderdag wordt donderdag om 19 uur de 3de week van de maand met uitzondering op de maanden juli 
en augustus. 
 
De samenwerking met Sportwerk Vlaanderen mag gerealiseerd worden. 
 
Er zal een mail worden bezorgd aan de raad van bestuur met informatie betreffende de fonds. 
EHBO boek en Vlaggensysteem mogen besteld worden. 
 
 
 
Voorzitter                     Secretaris  

 Stanley Clough                    Etienne Brusselmans  


