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Dagorde nr 72 van donderdag  20 juni 2019 om 19.00 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 Marnix Duvinage 
 
 
Bespreking Gouden Handschoen 
 
 
1. Bespreking. 

 
• Marnix Duvinage 

 
 

Marc duvinage is uitgenodigd geweest door de raad van bestuur om samen met raadslid Emmanuel 
Demanet een toelichting te geven over de stand van zaken m.b.t.de organisatie van de “Gouden 
Handschoen”. 

 
De heer Duvinage en Demanet lichten de verschillende categoriëen toe die geëngageerd zullen worden 
om boksers onder te categoriseren: 
 
Er zal een gevarieerde jury aangesteld worden van verschillende sportjournalisten die een expertise in 
boksen hebben. Er zullen 5 vlaamse en 5 waalse journalisten functioneren als jury. 

 
De selectieperiode voor de genomineerde boksers loopt van 01/01/2018 tot 01/07/2019. Er zullen voor 
sommige categoriëren highlight videos opgesteld worden.  
 
Er zal een officiële speaker gezocht worden om de bokssfeer te garanderen. 

 
Een formele dresscode zal gehanteerd worden. 

 
 
2. Stemming. 

 
N.V.T. 

 
 
3. Beslissing. 

 

Gouden Handschoen krijgt finale goedkeuring en de formele bevestiging van gebruik van 

voorziene 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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Goedkeuring vorig verslag nr 71 

 
Goedgekeurd 
 
Ingekomen briefwisseling. 

 

1. Bespreking 

 

• Reactie op klacht;  
Op de AV van de VSA zal een advies geformuleerd worden aan al de leden van de VSA betreffende een 
gedragscode tijdens meetings. 

 

2. Stemming 

N.V.T. 

 

3. Beslissing 
 

Op de AV van de VSA zal een advies geformuleerd worden 
 

Vlaamse liefshebbers boksafdeling. 
 

1. Bespreking 

 
 

• Ligaploeg Minsk 
 

De ligaploeg is vertrokken naar Minsk voor de Europese Spelen 2019. De VBL heeft een delegatie van 3 
boksers die tevens ook een positieve stage te Cuba achter de rug hebben. In totaal heeft Belgie 6 
boksers afgevaardigd op de Europese Spelen van 2019. 

 

• Vraag selectie ligaploeg: 
 

De algemeen coördinator heeft een vraag ontvangen over de selectie en de bijhorende criteria die 
opgesteld zijn geweest in 2018. De leden van de topsport commissie zijn in het buitenland. Bij 
terugkomst zal dit besproken worden binnen de commissie die hiervoor is aangesteld. Er zal geopteerd 
worden om de tussentijdse ranking via de website publiek te maken, zodat iedereen kan volgen. 

2. Stemming 

N.V.T. 

3. Beslissing 

 

Topsport commissie behandelt ranking en presenteert afrekening. 
 

Vlaamse scheidsrechtersafdeling. 
 
 

1. Bespreking 

 
 

• Ontwikkeling aanduidingen 
 

De VBL heeft in 2017 geïnvesteerd in de ontwikkeling van een toepassing om de aanduidingen van de 
officials te automatiseren. Deze is zo goed als rond. De algemeen coördinator zal samen met de VSA-
secretaris zijn de toepassing aan het testen op fouten. Tegen volgend seizoen zal de toepassing 
operatief moeten zijn.  
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• Codex controle 
 

De codex is herwerkt geweest en gaat een laatse controle door. Tegen eind juni zal deze 
gecommuniceerd worden aan de raad van bestuur en vervolgens aan de leden van de VBL. 

 

2. Stemming 

N.V.T. 

3. Beslissing 

 
Vlaamse eliteboksafdeling. 
 

1. Bespreking 

 

• Kamp belgisch kampioenschappen en juryleden 
Het raadslid van de VBL aangeduid binnen de VSA licht de situatie toe: 

 
“De heer X belde mij 2 weken voor aanvang van de kamp op met enkele vragen betreffende de 
aanduidingen. Hij is een nieuwe lid van de LFB. Ook kreeg de heer XX een andere aanduiding, waardoor 
er verschillende verschuivingen dienden te gebeuren. Hier heeft de VSA zich over ontfermt. Echter door 
de verschuivingen kampte de VBL met een te kort aan officials en zijn de aanduidingen niet gebeurd, 
zoals initieel is gecommuniceerd naar Boxerec. De VBL wilt wel benadrukken dat zij de uitslag absoluut 
als correct ziet en dat de aangeduide juryleden hun werk heel goed hebben gedaan. De VBL hoopt ook 
dat haar scheidsrechters en jurycorps zal uitbreiden en werkt hier ook actief aan, om te garanderen dat 
het niet in een situatie van schaarste terecht komt.  

 

• Licentie duitsland 
Er is een vraag gekomen of het mogelijk was om als in België gedomicileerde te boksen met een Duitse 
vergunning, aangezien een bokser een samenwerking aangaat met een Duitse promotor. De VBL neemt 
nota van deze vraag maar aangezien dit nationale materie is moet dit voorgelegd worden aan de koepel.  

 

• Verslag New York City kamp Delfine Persoon  
 

Emmanuel Demanet geeft een verslag over zijn vertegenwoordiging van de VBL tijdens de kamp van 
Delfine Persoon. De VBL is blij dat ze een afgevaardigde heeft kunnen sturen om toch de Belgische 
bokster te ondersteunen. 

 

2. Stemming 

N.V.T. 

3. Beslissing 

Wordt voor behandeling doorverwezen naar de koepel. 
 
Algemeen coördinator 
 

1. Bespreking 

 
• Rechtzetting Arenapolis 

De algemeen coördinator had een mail rondgestuurd die hij niet had mogen sturen. Hij verontschuldigd 
zich en heeft deze situatie terug recht getrokken. 

 

• Update Ivo C. 
 

De samenwerking tot heden loopt vlot. De vooruitgang m.b.t. fightrep applicatie is op schema. 
 

• Update hofstade  
 

De VBL heeft de becijfering ontvangen van het onderzoeksbureau. Deze zijn uitgebreid en hebben nood 
aan extra verduidelijking. De algemeen coördinator zal info opvragen.  
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• Deadlines zomer ( Beleidsfocussen/Beleidsplan/ Topsport Boekhouding/KBS) 
 

Tijdens de zomermaanden zijn er verschillende deadlines. De AC licht ze even toe. 
 

1. 15/07/2019: Financiering toepassing X 
2. 31/07/2019: Deadline topsport factuur. Tegen eind juli dient een halftijdse afrekening opgesteld te 

worden. Ibrahim zal hier werk van maken en heel de boekhoudig controleren. 
3. 31/08/2019: Update beleidsplan 
4. 31/08/2019: Indienen dossier voor sportkampen 
5. 31/08/2019: Indienen dossier voor innovatie 
6. 31/08/2019: Indienen dossier voor laagdrempelig sport. 

 
Voor de verschillende dossiers zal Ibrahim zich inzetten om zodoende extra middelen te garanderen 
voor de VBL die gebruikt zullen worden voor de organisatie van sportkampen in 2020, een boksproject in 
een gevangenis te Oudenaarde en het ondersteunen van de ontwikkeling van de Fightrep applicatie. 

 
 

• Update ledenaangifte Sport Vlaanderen 
De VBL heeft feedback ontvangen op de ledenaangifte en deze was in orde. Vervolgens hebben wij 
enkele analyses uitgevoerd. De VBL presenteert even één van de cijfers die wel interessant is om ons 
beleid te sturen: 

Ik zal even een paar cijfers hier plaatsen: 
o Aangesloten clubs per provincie: 

▪ Antwerpen: 1X 
▪ Brussel: X 
▪ Limburg: 6 
▪ Oost-Vlaanderen: 1X 
▪ Vlaamse Brabant: XX 
▪ West-Vlaanderen: 1X 

o Aangesloten subsidieerbare leden: XXXX ( vorig jaar XXXX). 
o XX trainers die aangesloten zijn en een erkend diploma hebben. 
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• Update VTS cursus Gent en resultaten deelnemers 
 

De VBL heeft uitzonderlijk een initiatoropleiding georganiseerd waarbij het een leerkracht in het Frans 
heeft aangesteld om zodoende de Brusselse clubs ook de kans te geven om te voldoen aan de 
diplmavoorwaarden. Module 1 en 2 zijn afgerond en deze zijn vlot verlopen. Ook Hubert Firens heeft de 
les een tweetalige inkleuring gegeven en heel goed werk geleverd. De VBL is trots op het resultaat van 
al de deelnemers en dat het een oplossing heeft kunnen bieden voor onze leden in het Brusselse. 

 

2. Stemming 

N.V.T. 

 
3. Beslissing 

 
AC vraagt extra informatie op met betrekking tot ons dossier bij Hofstade. 
AC dient beleidsfocussen in voor de VBL en brengt de deadlines m.b.t. Sport Vlaanderen in orde. 
AC dient dossier KBS in. 

 
 
 
Voorzitter                     Secretaris  

 Stanley Clough                    Etienne Brusselmans  


