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

onder het vergunningnummer 70 103 

Zetel: Boomgaardstraat 22/34 – 2600 Berchem (Antwerpen) 

       

    

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag nr. 70 vergadering raad van bestuur op donderdag 21 maart 2019 om 19.00 uur 
 

Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22/34, 2600 Antwerpen. 
 

Aanwezig:  Stanley Clough (voorzitter-bestuurder), Demanet Emmanuel (ondervoorzitter-bestuurder)  
De Groof Willy (bestuurder), Brahim ait Aadi (bestuurder) en Luc Dhondt (bestuurder). 
 
Afwezig - verontschuldigd:  Etienne Brusselmans (bestuurder). 
 
Uitgenodigd zonder stemrecht: Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator) Hubert Firens (topsport 
coördinator). 

 
 
 
Goedkeuring vorig verslag nr 69. 
 
1. Bespreking. 

 
Er zijn geen opmerkingen binnen gekomen. 

 
2. Stemming. 

 
3. Beslissing. 

 
 
 
Ingekomen briefwisseling. 
 
1. Bespreking. 

 
Er zijn enkele meldingen binnen gekomen van trainers, waarvan de boksers op een boksgala geen vergoeding 

hebben ontvangen. De desbetreffende organisatie is aangesproken. Zij zouden het deze week in orde brengen. 

De VBL zal dit aanstaande week opvolgen of de betalingen al dan niet gebeurt zijn, anders zal er gepast 

gereageerd worden. 

 
2. Stemming. 

 
3. Beslissing. 

 
 
 

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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Vlaamse liefhebbers boksafdeling. 
 
1. Bespreking. 
 
De organisatie van de ligakampioenschappen dient herzien te worden om zodoende de bokssport optimaal te 

laten ontwikkelen, waarbij iedereen participeert aan de kampioenschappen en er toch voldoende topsport 

gericht gewerkt kan worden op internationale podia. Zo een aanpassingen dienen stapsgewijs te gebeuren en de 

verschillende partners dienen betrokken te worden. Op dit moment doen veel van de beste boksers, die 

opgenomen zijn in de ligaploeg, niet mee aan de kampioenschappen als gevolg van internationale toernooien die 

prioritaitre zijn voor een topsportwerking. Hierdoor geeft het ligakampioenschap een vertekend beeld. Er zijn 

daarom enkele voorstellen geformuleerd om hier verbetering in te brengen, aangezien de situatie gelijkaardig is 

bij onze Waalse collega’s. 

 
Voorstellen: 
 

Ligakampioenschap opsplitsen en datums ook: 
 

a. Ligakampioenschappen liefhebbers in november ( 3de en 4de week) 
 

Door de ligakampioenschappen voor de liefhebbers te verplaatsen naar november kunnen de boksers 

participeren aan al de grote toernooien in het buitenland die meestal plaatsvinden in januari, februari, maart, 

april, mei en juni ter voorbereiding van de olympische spelen. Zodoende kunnen al de liefhebbers meedoen aan 

de ligakampioenschappen in november en hoeven zij niet te kiezen tussen één van de twee. Januari, februari en 

maart zijn ook tevens heel drukke maanden voor de VBL werking en door de verplaatsingen van de 

kampioenschappen gedeeltelijk naar november kan er volledig gefocust worden op de organisatie ervan in plaats 

van de aandacht te moeten splitsen voor de aanmaak van de licentie, afsluiten van boekjaar, verslaggeveing 

naar sport Vlaanderen en dergelijke.  

  

b. Ligakampioenschappen nieuwelingen februari maart. 

 

Voor de nieuwelingen kunnen de kampioenschappen gewoon doorgaan in februari of maart. Door de opsplitsing 

kunnen de kampioenschappen op 1 of 2 weekenden afgerond worden. Dit voorstel zal besproken worden met 

LFB. Willy en Hubert zullen de VBL afvaardigen. 
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Classificatie op vlak van vergoedingen voor de boksers. 
 

 

Om de boksers te stimuleren een goede amateur carriere uit te bouwen, waarbij ze stapsgewijs worden 

gestimuleerd, gaat de VBL nadenken indien een andere classificatie kan gehanteerd worden. De opdeling 

liefhebber en nieuweling blijft, maar wij willen een soort van barema per wedstrijden hanteren wat betreft de 

vergoedingen, zodat boksers met veel wedstrijden een extra stimulans ontvangen en boksers dan ook 

gemotiveerd worden om veel amateurkampen te doen. 

Sportief Niveau Aantal Positieve kampen 
(Win/Draw) 

Vergoedingsniveau 

Nieuweling 0-3 N-klasse: € 0.00 

Nieuweling 3-8 C-klasse: € 25.00 

Nieuweling -10 of liefhebber +10 9-20 B-klasse: € 50.00 

Liefhebber +20 A-klasse: € 250.00 

 
Bij de kampioenschappen en de matchmaking bij reguliere kampen is de verdeling gewoon liefhebber en 

nieuweling. De klassen worden enkel gehanteerd met betrekking tot de vergoeding. Door deze verschuiving 

worden volgende voordelen gerealiseerd: 

 

• Kosten inrichter zakken enorm. 

• Boksers worden in een steeds groeiende wijze beloond en geprikkeld om verder te blijven boksen en dit 

volgens niveau. 

• Verschuiving van middelen zorgt dat een ervaren bokser sterker beloond wordt. 

• Langere amateurcarriere.  

 

Hetgeen vermeld is maar een eerste poging. Hier dienen sterke voorwaarden aan gebonden te worden en de 

bedragen zijn maar een simulatie. 

De verschillende klasse kunnen tegen elkaar boksen, aangezien het enkel een opdeling betreft op vlak van 

betaling. 

 

Dit voorstel staat in zijn kinderschoentjes en is een eventuele aanzet om het huidige syteem van vergoedingen 

aan te passen, dit zal besproken worden op de algemene vergadering alsook met de LFB. Zodoende kan de VBL 

iedereen zijn of haar mening hieromtrent eens horen en aanpassingen door voeren, indien nodig. 

Om eventuele misbruiken te vermijden dienen ook voorwaardes hieraan gebonden te worden. Echter zal dit 

allemaal eerst op de AV besproken worden en kunnen eventuele aanpassingen gebeuren. 

 

 

Sommige boksers die al eens Belgisch kampioen waren bij de nieuwelingen hebben zich toch ingeschreven 

opnieuw binnen dezelfde klasse (nieuweling). Deze zijn eruit gehaald en voor komende organisaties zal dit 

expliciet vermeld worden bij de inschrijvingen. Voor deze boksers zal er toch een viering voorzien worden. Willy 

De Groof heeft taken van Etienne moeten overnemen en kon zijn focus daarom niet volledig zetten op de 

kampioenschappen. Dit heeft er helaas voor gezorgd dat er fouten zijn gebeurd.  
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2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
Een voorstel betreffende de kampioenschappen en klasseopdeling wordt verder uitgewerkt en besproken met de 

verschillende partners alsook de AV. Een viering wordt voorzien voor de gefilterde boksers uit de 

kampioenschappen. 

Technische Commissie. 
 
1. Bespreking. 
 
Rachem M. heeft een schrijven gericht naar de VBL. Deze zal besproken worden in de topsportcommissie. 

 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
 
Schrijven Rachem M. wordt besproken tijdens de topsportcommissie. 

 
 
Vlaamse scheidsrechtersafdeling. 
 
1. Bespreking. 
 
Brahim geeft overzicht van het verslag van de  VSA.  

Er is een klacht binnen gekomen betreffende het borgsysteem gerelateerd aan het bijeenroepen van de 

tuchtcommissie. De voorzitter deelt mee dat er niet afgestapt  kan worden van het borgsysteem, aangezien de 

commissie altijd hier achter vraagt. Het is ook een buffersysteem om te vermijden dat er voor futuliteiten een 

klacht wordt neer gelegd. De voorzitter stelt voor dat de VSA eventueel de borg voorziet. 

Brahim en Ibrahim hebben verder gewerkt aan de Codex. Zij dienen nog een laatste deel af te werken. 

Brahim vindt dat het lang duurt vooraleer de applicatie voor de aanduiding van de officials klaar is. Ibrahim 

deelt mee dat hij druk bezig is met deadlines. Er is nog een week werk aan de applicatie, maar hij kan er niet 

aan beginnen door de verslaggeving naar Sport Vlaanderen. Dit is nu even prioritair. Brahim begrijpt dit. 

 
2. Stemming. 
 
 
3. Beslissing. 
 
 
Vlaamse eliteboksafdeling. 
 
1. Bespreking. 
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Robin B. en zijn trainer hebben een mail gestuurd met betrekking tot het verkrijgen van een elite statuut. De 

raad van bestuur heeft zijn palmares geraadpleegd en is van mening dat hij nog 3 positieve resultaten dient te 

behalen vooraleer hij dit statuut kan verkrijgen. Dit aangezien er een lange periode van inactiviteit was. 

 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
 
Na het behalen van 3 positieve resultaten ( Win/Draw) zal een elite statuut verkregen worden. 

 
 
 
Varia. 
 
1. Bespreking. 
 
De wedstrijdkalender is niet altijd makkelijk te vinden. Er zal daarom een plugin besteld en geinstalleerd 

worden om deze op onze startpagina te plaatsen. 

De VBL zal een kampioenenviering organiseren in het najaar in samenwerking met andere partners. De Gouden 

handschoen zal doorgaan te Brussel. Wij richten op het ontvangen van 200 mensen. We zullen een monteur 

inschakelen voor het samenstellen van highlights bij de presentatie van de video’s. Er zal opzoek gegaan worden 

naar een vedette die een centrale rol speelt binnen dit gegeven. Hier bovenop zoeken wij naar een goede 

speaker. De verschillende wereldbonden zullen aangesproken worden om sponsoring te voorzien in de vorm van 

een programmaboekje.  Er zullen 5 journalisten ingeschakeld worden om zodoende een neutrale jury op te 

stellen. De volgende goudenhandschoen zullen wij in het voorjaar organiseren.  

Middelen worden ter beschikking gesteld voor de organisatie van de gouden handschoen. 

AV zal doorgaan op 12 mei 2019 om 11uur en aanmelden kan vanaf 10uur30 in het cafetaria Golden Gloves Gent. 

 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing 
 
 
Algemeen coördinator. 
 
1. Bespreking. 
 
De Vlaamse Boks Liga is sinds zijn subsidiering hard aan het werken om te voldoen aan de richtlijnen van een 

goed functionerend bestuur. Hiervoor gebruikt het de code voor goed bestuur ontwikkelt door de KU-leuven in 

opdracht van minister Muyters. De VBL heeft hiervoor ook een samenwerkingsovereenkomst en ontvangt een 

jaarlijkse evaluatie. Tot heden waren deze evaluatiemomenten positief. De voorbije twee jaar heeft de VBL veel 

hierin geïnvesteerd en grote stappen vooruit gezet. Via de volgende aanpassing realiseert het weer een mijlpaal. 

Er dienen namelijk zowel aanpassingen te gebeuren op vlak van de statuten alsook ons inwendige orde.  

Aanpassingen statutaire in functie van goed bestuur op advies van Koen Termont dossier beheerder Sport 

Vlaanderen: 
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Artikel Inhoud/aanpassing 

Statuten 
Artikel 10 10.6 De algemene vergadering van de Vlaamse Boks Liga kan enkel rechtsgeldig 

vergaderen  met een aanwezigheidsquorum van 20% van de stemgerechtigde leden. 

Artikel 15 
Wijze van 
Stemmen 

15.2. De algemene vergadering beraadslaagd geldig ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde   

Leden. 
➔Voor het wijzigen van de statuten wordt het quotum wettelijk bepaald op 
tweederde (zie art 24) 

Artikel 17 
Toevoegen Maximale 
Mandaattijd 

Toevoegen man een maximale maandaattijd.  
17.7. Bestuurders benoemd door de algemene vergadering kunnen maximum een 
mandaattijd van  30 aaneengesloten jaren als bestuurder uitoefenen 

Artikel 23 
onverenigdbaarheden 

23.1.Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belangenconflict 
heeft met betrekking tot een nakende beslissing of met een verrichting die tot de 
bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere 
bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt. De bestuurder met het 
tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de 
beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 
Voormelde procedure is niet van toepassing op gebruikelijke verrichtingen die 
plaatshebben onder de voorwaarden en de zekerheden die op de markt gewoonlijk 
gelden voor soortgelijke verrichtingen. 

 

De betrokkene persoon met betrekking tot het belangenconflict dient op basis van 
de agenda van de vergadering zelf aan te geven dat er een belangenconflict is. 

 

Vervolgens zal het belangenconflict genotuleerd worden om dan opgenomen te 
worden in een register van belangenconflicten. Zodoende kan in de loop van het jaar 
vermeld worden in het jaarverslag, zodat de algemene vergadering hiervan op de 
hoogte gesteld kan worden. 
 

Inwendige orde 

Artikel 11 Artikel 11.1 : Samenstelling en benoeming 
 
De raad van bestuur, samengesteld en aangeduid zoals bepaald in art. 17 der 
statuten, bestuurt de Vlaamse Boks Liga. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 
minimum vijf  bestuurders en maximum zes bestuurders die benoemd worden door 
de algemene vergadering voor 4 (vier) jaar en die ten alle tijde door een algemene 
vergadering met 2/3 van de stemmen afzetbaar zijn. Zij zijn uittredend en 
herkiesbaar. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. 
De bestuurders worden gekozen op basis van de goed gekeurde bestuursprofielen, 
welke periodiek en bij elke vacature worden geëvalueerd. 
 
Artikel 11.5.1 : De Raad van Bestuur van de Vlaamse Boks Liga benoemt uit zijn 
midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een algemene 
secretaris/schatbewaarder. Indien de algemene secretaris/schatbewaarder geen 
bestuurder is kan de Raad van Bestuur voor onbeperkte tijd een lid aanduiden als 
algemeen secretaris/schatbewaarder. Hij is belast met de dagelijkse werking van de 
vereniging en voert de hem door de raad van bestuur opgedragen taken uit. Hij kan 
bijgestaan worden door een aantal departementen die door de raad van bestuur 
belast worden met een specifieke opdracht. Op de algemene vergadering brengt hij 
verslag uit over de activiteiten en plannen der vereniging. 
 
Artikel 11.5.2 De Raad van Bestuur benoemt eventuele adjuncten waarvan de taken 
beschreven zijn in het reglement van inwendige orde.  
Artikel 11.5.3 De Raad van Bestuur kan ook een deel van het dagelijks bestuur van 
de vereniging overdragen aan een van zijn leden van de liga. 
Artikel 11.5.3 De raad van bestuur evalueert de reële en de gewenste profielen 
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periodiek en bij het ontstaan van elke vacature of vrijgekomen mandaat. Dit 
verwijst naar de bestuursprofielen die zijn opgesteld in 2017 en goed gekeurd zijn 
geweest op de Algemene vergadering in 2018. 

Artikel 13 
Financiele drempel 

Bij een bedrag dat € 1000 overschrijdt dient er expliciet aan al de leden van de raad 
van bestuur toestemming gevraagd te worden, vooraleer een financiële verrichting 
kan plaats vinden. 

Artikel 14 
Financiële comissie 

De financiële commissie heeft de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om te 
waken over de correctheid van de gevoerde boekhouding. De Commissie bestaat 
minstens uit: 

• Een vertegenwoordiging uit de Raad van Bestuur  

• De Rekeningtoezichthouders die aangesteld zijn door de Algemene Vergadering 

• Algemeen coördinator 

• Een externe boekhoudkantoor 

De commissie komt minstens één maal per jaar samen op initiatief van één van de 
vertegenwoordigers van de commissie. Ze voert de nodige controle uit van de 
boekhouding en krijgt hiervoor toegang tot alle financiële informatie van de VBL. Ze 
kan zich voor die controle laten bijstaan door externe raadgevers. Ze kan bijkomend 
samenkomen naar aanleiding van elke bezorgdheid die naar voor komt over de 
correctheid van de financiële gang van zaken binnen VBL. 
 

Verwijzing toevoegen 
naar statuten 
bevoegdheden 

Bijvoegen in inwendige orde of verwijzen naar statuten in de inwendige orde wat 
betreft de bevoegdheden AV. Zodat ze ook vermeld zijn in de inwendige orde. 
 

Algemeenheden 

Rooster van aan -en 
aftreden 

De VBL dient een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties op te 
stellen waarin is vastgelegd dat telkens slechts een deel van de leden vervangen 
wordt. 

Begroting en 
meerjarenplan 

Wij dienen nogmaals ons meerjarenplan laten goed keuren en begroting op de AV. 
Wij nemen dit op voro d edagorde. 

Pocedure 
belangenconflict 

Procedure belangenconflict verder uitwerken en in praktijk brengen. 

Transferperiode Dit jaar zijn er uitzonderlijk twee transfersperioden zowel in de zomer als 
december. Vanaf 2020 zal enkel december van toepassing zijn, aangezien dan de 
licenties vernieuwd worden. De aanvraag is verwerkt bij sport Vlaanderen. 

Functioneringsgesprekken Om de werking te evalueren worden er functioneringsgesprekken georganiseerd met 
de directeurs.  

Jaarverslagen  De jaarverslagen zullen opgesteld worden op dusdanige manier dat het 
overzichtelijk wordt en voldoet aan de voorwaarden van goed bestuur. 

Bestuursprofielen Goed keuren AV stond vorig jaar BAV. 

Codex 2019 Kopie bezorgen op AV aan de leden. 

 
 
 

• Verslag financiële toestand 2018. 
 
De VBL heeft een positief resultaat. De rekening nazichters worden bijeen geroepen. 

 

• Werkingsverslag. 
 

Heel veel doelstellingen zijn al gehaald, wij dienen  gewoon meer recreantentoernooien te organiseren. Echter 

is het nu een drukke periode. Na de kampioenschappen zal Ibrahim de clubs aanspreken.  

 

• Initiator 2019 update te Gent. 
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De cursus zal op 13 april aanvagen. Ibrahim zal als DSKO alles in goede banen leiden, aangezien er dit jaar acties 

zijn ondernomen voor een tweetalig karakter.  

 

• Verslag Stibbe. 
 

Als federatie kunnen wij genieten van juridische ondersteuning van advocatenbureau Stibbe te Brussel en dit 

gedurende één jaar lang. Een iniatief vanuit VSF. 

 

• Facebook nieuwsbrief en youtube livestream.  
 
De verschillende social media kanalen worden actief gehouden en slaan goed aan. Ook de livestream is een 

succes. 

 
2. Stemming. 
 
N.V.T. 
 
3. Beslissing. 
 
Veranderingen statuten, I.O. en algemeenheden worden op A.V. gepresenteerd. 

 
 
 
 
 
Voorzitter                     Secretaris  
 Stanley Clough                    Etienne Brusselmans  




