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Dagorde nr 71 van donderdag  16 mei 2019 om 19.30 uur 
 

Huis van de Sport, Boomgaard 22, 2600 Antwerpen. 
 

Aanwezig:  Stanley Clough (voorzitter), Demanet Emmanuel (ondervoorzitter) de Groof Willy (Raadslid), 
Brahim ait Aadi (Raadslid)  
Afwezig:  Etienne Brusselmans en Luc D’Hondt ( beide geëxcusseerd)  
Uitgenodigd zonder stemrecht: Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator) en Ivo Cilurzo 

 
 
 
Project Fightnet en aanstelling federatiemedewerker 
 
1. Bespreking. 

 

Ivo Cilurzo heeft al een paar keer samen gezeten met de algemeen coördinator betreffende een nieuw 

project om de bokssport verder te ontwikkelen. Ibrahim en Ivo hebben gezocht naar een realistische 

actieplan om dit binnen de werking te realiseren. Binnen dit gegeven heeft Ivo een presentatie gegeven 

betreffende Fightnet vandaag op de vergadering van de raad van bestuur. 

 

Fightnet is een matchmaking platform ontwikkeld door Ivo en Fransesco Cilurzo. De presentatie is 

positief ontvangen door de raad van bestuur en de rvb geloof in dit project en de realisatie ervan. De VBL 

zal zich daarom inzetten samen met Fightnet om hier vorm aan te geven. De bevindingen zijn gedeeld 

door de raad van bestuur en opgenomen door Ivo. Ibrahim en Ivo zullen zich achter het project zetten om 

zodoende Fightnet volgens een actieplan te realiseren en al het nodige vanuit de VBL te doen. Zij zullen 

de Waalse en Belgische boksbond hieromtrent ook briefen. 

 

De VBL is opzoek naar een federatiemedewerken en aangezien het project Fightnet in lijn zit met het 

beleid van de VBL en de samenwerking tussen Ivo en Ibrahim vlot verloopt zal voor drie maanden de 

plaats ingevuld worden door Ivo. Bij een positieve evaluatie, na deze proefperiode, zal Ivo tot eind dit 

jaar als federatiemedewerker actief zijn binnen de VBL. Zodoende kunnen zowel Fightnet als de taken 

binnen de functie van federatiemedewerker gebundeld worden binnen één persoon en zullen de middelen 

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.vlaamse boksliga.com                                                                                                           
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efficient besteed worden. De hoedanigheid van het contract zal de komende weken verder besproken 

worden, maar is er één van een deeltijdse regime of één in de vorm van facturatie in functie van het 

voorzien van consultaire diensten. Zodoende assisteert Ivo de algemeen coördinator en wordt de werklast 

beter verdeeld en haalbaar gemaakt en kan de VBL optimaal groeien. 

 

Ibrahim brieft Ivo en de raad van bestuur betreffende de takenpakket en bijhorende budgettaire 

mogelijkheden. Ibrahim zal in de komende weken de formaliteiten hieromtrent verder voorbereiden en 

communiceren naar de rvb alsook Ivo. 

 

2. Stemming. 

 

• Unaniem akkoord over start Fightnet project. 

 

• Unaniem akkoord over aanstelling Ivo Cilurzo als federatiemedewerker van begin juni tot 

31/08/2019 , echter de hoedanigheid dient nog verder uitgewerkt te worden. 

 
3. Beslissing. 

 

• Start Fightnet project. 

 

• Aanstelling Ivo Cilurzo als federatiemedewerker op deeltijdse basis van begin juni tot en met 

31/12/2019 als proefperiode of via facturatie. 

 

 
Goedkeuring vorig verslag nr 70 
 
 
1. Bespreking. 

 

Er zijn geen opmerkingen binnen gekomen. 

 

2. Stemming. 

3. Beslissing. 

 
 
Nabespreking Algemene vergadering 2019 en BAV vast leggen 
 

De vergadering is goed verlopen op een paar organisatorische problemen na. Zo was er een probleem met 

de werking met de microfoon. Deze waren nieuw besteld en werkte desondanks niet. Ibrahim zal de 

leverancier contacteren. 

Op de algemene vergadering waren er niet zoveel clubs aanwezig, ondanks de belangrijke onderwerpen 

die besproken werden. Echter zijn er wel nieuwe personen bijgekomen die voordien niet afkwamen op 

een AV. De VBL zal pogen de leden meer te sensibiliseren en rond de AV eventueel meer organiseren 
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om zodoende meer clubs aan te trekken, zodat iedereen gehoord wordt en ons beleid rekening houdt met 

al de actoren binnen de VBL. 

 

De VBL was wel tevreden over de interactie die er was met de aanwezige. Zij hebben allemaal 

bijgedragen aan het vorm geven aan ons beleid, zowel tijdens de ledenvergadering als tijdens de 

formaliteiten van de algemene vergadering. 

De bespreking door SBB zal voortaan niet meer georganiseerd worden en Ibrahim zal in de toekomst de 

boekhouding bespreken, aangezien het te uitgebreid was uiteengezet. Vanaf 2020 zal ook al de 

documentatie op voorhand per mail bezorgd worden aan de leden. 

 

Ten gevolge van het niet behalen van de aanwezigheidsquorum van 2/3 om een statutaire algemene 

vergadering in te richten is de VBL genoodzaakt om een bijzondere AV te organiseren om de statutaire 

aanpassingen door te voeren. Deze zal doorgaan op zondag 2 juni te Golden Gloves Gent en zal dienen 

enkel om de statutaire aanpassingen goed te keuren. Ontvangst is om 10:30 en aanvang om 11:00. 

 
Ingekomen briefwisseling. 
 
4. Bespreking. 

 
5. Stemming. 

 
6. Beslissing. 

 
 
Vlaamse liefhebbers boksafdeling. 
 
1. Bespreking 

 

Op dit moment zijn verschillende personen bezig met de clubaansluitingen. Om verwarring te vermijden 

dient één persoon dit te doen. Willy heeft een heel goede overzicht met betrekking tot de 

clubaansluitingen en deze kunnen best naar hem gaan.  

 

De algemeen coördinator vraagt toestemming om de aanpassingen door de voeren met betrekking tot de 

ledenapplicatie. hij wil namelijk beginnen aan het verwerken van de clubaansluiting in de applicatie, 

zodat de betaling en inschrijving van de zes gratis leden via het nieuwe ledenbestand kan gebeuren. Dit 

zal pas functioneel worden vanaf december 2019. 

 

2. Stemming. 
 
 
3. Beslissing. 



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

onder het vergunningnummer 70 103 

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

 

• De aanpassingen mogen gebeuren aan het digitaal ledenbestand. 

• De Groof Willy verwerkt clubaansluitingen. 

 
Technische Commissie. 
 
1. Bespreking. 
 
2. Stemming. 
 
3. Beslissing. 
 
 
Vlaamse scheidsrechtersafdeling. 
 
1. Bespreking. 
 

Er zijn klachten binnengekomen en Brahim Ait Aadi bespreekt deze binnen de vergadering. 

 

• Eerste klacht:  

Tijdens een meeting is de ruimte tussen het publiek en de officials niet gerespecteerd geweest en dit 

bracht de veiligheid van de officials in gedrang volgens de heer V. De VBL geeft richtlijnen mee aan haar 

leden wat betreft het inrichten van een meeting. Deze zijn altijd gerespecteerd geweest en hier zal het 

waarschijnlijk over het hoofd gezien geweest zijn. Via deze weg stuurt de VBL dan nogmaals een kleine 

reminder om hier rekening mee te houden, zodat de meetings vlot kunnen verlopen zoals altijd. 

 

• Tweede klacht:  

Er is ook opgemerkt door de officials dat, in de ruimte voorzien voor de juryleden en officials actief op 

een boksmeeting,  er kinderen en echtgenotes van juryleden of dergelijke mee deze ruimte betreden en 

zich plaatsen aan een tafel. De ruimte is voorzien voor VBL aangeduide mensen, zoals juryleden, 

referees, officials, afgevaardigde en eventueel pers. Om deze mensen hun opdrachten in volledige 

sereniteit te laten kunnen uitvoeren, vragen wij aan iedereen om de voorziene ruimte te respecteren en 

kinderen, echtgenotes of dergelijke bij officiële meetings niet mee te nemen naar deze specifieke ruimte. 

 

De VBL wil getalenteerde scheidsrechters en juryleden de kans geven om zich verder te ontwikkelen en 

heeft daarom middelen voorzien om een jong talent die zich inzet voor het Olympisch stijl boksen, in te 

schrijven in een AIBA opleiding. De VBL heeft op advies van de Vlaamse Scheidsrechters Afdeling 

Arezki M. geselecteerd. De AIBA één ster opleiding voor een referee en jury die doorgaan in Gabon en of 

Nigeria zijn interessant en financieel haalbaar. Echter staan de data nog niet vast. Er zal contact genomen 

worden met AIBA, zodat Areski zich voldoende kan voorbereidden in functie van zijn werk en dergelijke. 
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De VSA heeft een seminarie georganiseerd met internationale scheidsrechter en jury ten gunste van haar 

werking. Deze was een succes en de VBL is trots op het werk die de VSA heeft geleverd. Er zal eventueel 

nog een seminarie georganiseerd worden om zodoende de scheidsrechters en juryleden verder te blijven 

vormen richting topniveau. 

 
2. Stemming. 
 
 
3. Beslissing. 
 

AIBA wordt gecontacteerd en Arezki zal een update ontvangen. 
 
 
Vlaamse eliteboksafdeling. 
 
1. Bespreking. 
 

De VBL is tussengekomen in de zaak betreffende de EBU kamp in 2019 te Roeselare. Echter betreurt het 

dat de KBBB vermeld heeft dat zij degene zijn die tussen zijn gekomen. 

De VBL verzoekt ook aan al de clubs die nog geen vergoeding hebben ontvangen met betrekking tot de 

kampen te Roeselare om een officieel klacht neer te leggen bij Etienne Brusselmans. Zo brengen wij alles 

in kaart en kunnen wij de vooruitgang wat betreft de betalingen beter opvolgen. 

 

2. Stemming. 
 
 
3. Beslissing. 
 

De clubs dienen een officiele klacht in te dienen bij Etienne Brusselmans. 

 
 
Varia. 
 
1. Bespreking. 
 

De VBL zal nieuwe riemen bestellen, aangezien de voorraad bijna gedepliteerd is. 

2. Stemming. 
 
 
 
3. Beslissing 

 

Nieuwe riemen worden besteld. 

 
 
 
Algemeen coördinator 
 
1. Bespreking. 
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De VBL dient in het licht van goed bestuur functioneringsgesprekken te organiseren met het personeel. 

De algemeen coördinator en topsportcoördinator zullen in de zomermaanden, wanneer het wat rustiger is, 

uitgenodigd worden voor een functioneringsgesprek in aanwezigheid van leden van de raad van bestuur 

om de werking te evalueren. 

 

De VBL zal ook aan zelfevaluatie  doen als raad van bestuur en haar functioneren, zodat wij als geheel 

kunnen verbeteren. 

 

De algemeen coördinator heeft contact met Straight Line Leadership en zij geven bijscholingen over 

leiderschap en hoe je een organisatie goed leidt. Een van hun coaches is een boksliefhebber en uit 

goodwill wil hij een bijscholing gratis doceren aan de clubs van de VBL. Dit zijn super interessante 

bijscholingen voor onze clubverantwoordelijke. De VBL dient enkel de kosten voor de zaal en catering te 

voorzien. 

 

De mediakanalen van de VBL beginnen te groeien in bereik en er is een sponsor gekomen voor een 

bepaalde duur betreffende een sportevenement. Er zal een voorstel uitgewerkt worden. 

 

2. Stemming. 
 
3. Beslissing. 

 

Functioneringsgesprekken zullen georganiseerd worden door de RVB voor beide coördinatoren 

Een zelfevaluatie van de raad van bestuur zal plaats vinden. 

Er zal gekeken worden om een bijscholing grtis voor de clubverantwoordelijke te organiseren. 

 
 
 
Voorzitter                     Secretaris  

 Stanley Clough                    Etienne Brusselmans  


