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Dagorde nr 75 van donderdag 21 november 2019 om 19.00 uur 
 

Huis van de sport, Boomgaard 22, 2600 Antwerpen. 
 

Goedkeuring vorig verslag nr 74 
 
Ingekomen briefwisseling. 
 
1. Bespreking. 

• Overlijden Willy Bosch. 
Over heel België hebben de boks beoefenaars op verschillende boks gerelateerde evenementen een minuut 
stilte gehouden ter nagedachtenis van Willy Bosch. De Belgische bokssport is zijn gentlemen voorzitter zien 
heen gaan. RIP Willy. 

  
• Claude van den Heede. 

  
De liga kampioenschappen zullen op 22 maart uitzonderlijk plaats vinden in het Gentse Kuipke, zie kalender. 
De heer Claude van den Heede wil een gala organiseren en heeft zijn intenties kenbaar gemaakt 
hieromtrent. Echter dat weekend is voorhouden voor de kampioenschappen. Hij is bereid om een deel van 
de kampioenschappen onder zijn meeting te nemen met akkoord van de Vlaamse Boks Liga en de huidige 
inrichter van de kampioenschappen. Het inrichten van de kampioenschappen brengt specifieke regels met 
zich te weeg. De inrichter zal hierover gebriefd worden. Er dient wel een duidelijke scheiding te zijn tussen 
het gedeelte van de kampioenschappen en de reguliere meeting. De officials kunnen niet een dubbele 
aanduiding uitvoeren door de hoge belasting dat dit teweeg brengt een duidelijk scheiding is daarom 
noodzakelijk voor de extra officials die nodig zijn voor de kampioenschappen. Er zal dus met 2 poules van 
officials gewerkt dienen te worden. Een poule voor de kampioenschappen en een poule voor de reguliere 
meeting. 

 
2. Stemming 

N.V.T. 
3. Beslissing 

Claude van den Heede zal aangesproken worden en de hoedanigheden worden toegelicht. Inrichter kan zelf 
beslissen of hij hiermee wil voortgaan of niet.  
 

Vlaamse liefhebbers boksafdeling. 
 
1. Bespreking. 

• Goedkeuring ervaringsdeskundige. 
Trainers die een aansluiting als trainer van minimum 25 jaar kunnen aantonen bij de VBL en een diploma als 
bokstrainer bij de KBBB hebben en een formele goedkeuring krijgen van de VBL kunnen in aanmerking komen 
voor het statuut als ervaringsdeskundige. Een statuut opgericht in 2018 voor de oudere generatie van 
trainers die niet meer naar de opleiding gestuurd kunnen worden om te voldoen aan de diplomavoorwaardes 
binnen de VTS modules. Willy De Groof zal de databanken controleren om een aansluiting en ervaring van 25 
jaar als trainer te kunnen verrechtvaardigen.  
 

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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• Sodexo sporten voor bedrijven. 

 
Sodexo heeft een werking opgestart om sporten binnen bedrijven te promoten. Zij willen in hun aanbod 
boksen verwerken. Echter hebben zij de goedkeuring nodig van de VBL om de clubs te benaderen. De 
algemeen coördinator heeft met hen gesproken en hun aanbod biedt een surplus voor de bokssport, meer 
specifiek zal hun dienstverlening jegens de VBL ervoor zorgen dat nieuwe segmenten in de maatschappij via 
gerichte communicatie kennis zullen kunnen maken met de bokssport. 
 

• Recreantentoernooien update en aantal kampen. 
 

Er zijn twee recreantentoernooien voorzien voor het weekend. De 23ste te Brussel en de 24ste te Antwerpen.  
In Antwerpen staan er 15 recreatieve kampen gepland en in Brussel 10.  
De VBL zal een brief opstellen om de filosofie van het Recreantentoernooi nogmaals te benadrukken en te 
herhalen, zodat alle clubs hierin mee kunnen groeien. 

 

• Get Fit 2 Fight 2020. 
 

De VBL organiseert samen met het RVSP de derde versie van Get Fit 2 fight en dit te Mechelen. De VBL zal 
een tussenkomst doen voor VBL aangesloten trainers. De VBL leden zullen het bijhorend inschrijvingsgeld 
van €25.00 betalen en de VBL stort het na afloop en na aanwezigheid op beide dagen van de opleiding terug. 
Zodoende wil de VBL haar trainers prikkelen om te blijven bijscholen. 
Get Fit is een opleiding opgezet door de VBL, RVSP en UGent en gaat dieper in op blessurepreventie in 
vechtsporten. Meer informatie staat op de website van de VBL en zal via ons nieuwsbrief rond gestuurd 
worden. 

  

• Gids ledenbestand afgerond. 
 

De VBL heeft zoals gevraagd door de leden op de laatste algemene vergadering nu ook de clubaansluitingen 
online verwerkt. Leden kunnen dus ook de club aansluiting voortaan online afronden. De algemeen 
coördinator heeft een gids geschreven voor de leden. Deze zal begin december digitaal bezorgd worden en 
eind december zal een gedrukte versie aan al de clubs worden bezorgd via de post. Vanaf 15/12 kunnen de 
clubs starten met de clubaansluiting en heraansluitingen. De VBL serviceclub zal ook opgericht worden om 
de VSA, inrichters en dergelijke aan te sluiten. De leden van VSA doen de betaling aan de VSA en zij doen 
vervolgens de betaling online via het ledenbestand. 

 
• Bokscentrum VBL update. 
 
Sport Vlaanderen heeft laten weten dat er nog twee dossiers resteren voor het toewijzen van een 
infrastructuur project. Echter benadrukken zij dat dit enkel kan via cofinanciering en samenwerkingen 
tussen de verschillende organisaties. De VBL dient dus aanpassingen te doen en toenadering te gaan zoeken 
bij de collega federaties om haar project er door te krijgen. De algemeen coördinator zal het verder 
opvolgen om hopelijk op lange termijn een boks centrum in Vlaanderen te realiseren voor de VBL leden. 
 

• Functioneringsgesprek Ibrahim en evaluatie RvB + goedkeuring verslag. 
 

De algemeen coördinatoren zijn op meerdere momenten aangesproken geweest door leden van de raad van                                                                               
bestuur wat betreft de werking en het werk dat zij de voorbije jaren hebben geleverd. Dit in functie van 
goed bestuur. Het bijhorend verslag wordt goedgekeurd. 
De VBL zal digitaal een interne evaluatie uitvoeren om haar werking als raad van bestuur te evalueren. De                          
resultaten zullen wij dan bespreken om werkpunten in kaart te brengen om zodoende de VBL optimaal te 
laten werken. 
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• Groepsaankoop boksringen. 
 
De algemeen coördinator stelt de suggestie voor om bij de leden te polsen of er interesse is om een groep 
aankoop te organiseren voor de aanschaffing van boksringen. Misschien zijn er vele clubs die een boksring 
willen plaatsen in hun club maar door de financiële lasten dit net niet kunnen veroorloven. Misschien 
moeten wij eens onderzoeken of aftoetsen tijden de volgende AV welke clubs wel interesse hebben in de 
aankoop van een boksring. Dan kan er eventueel geopteerd worden om een groep aankoop te starten. Al de 
clubs die een boksring willen aanschaffen zetelen hierin. Zodoende kan de VBL namens deze koopgroep 
stappen naar een leverancier en in plaats van een offerte te vragen voor één boksring echter voor elke club 
vertegenwoordigd in de koopgroep. Zodoende kunnen wij als groep de prijzen eventueel afdwingen voor 
onze leden en kunnen zij toch een boksring aanschaffen tegen een voordelig tarief. De algemene coördinator 
deelt mee dat dit maar een idee is en weet niet of er interesse is. Het is daarom eventueel wel eens 
interessant om te polsen wat er leeft onder onze leden. De meningen zijn verdeeld hieromtrent binnen de 
raad van bestuur. Dit omwille van de praktische zaken hieromtrent. Echter vinden zij het geen probleem om 
het eens af te toetsen. 

 
• Kleine prins VZW. 
 
De VBL kan genieten van een voordeliger tarief voor boekhoudkundige taken bij De Kleine Prins. De 
algemeen coördinator zal hun uitnodigen voor een gesprek tijdens de volgende vergadering van de raad van 
bestuur. 

 
• Nederlandse bokser wil in België boksen. 
 
Een bokser uit Nederland zou ook in België willen boksen. Een bokser kan niet tegelijk twee licentie bezitten 
en dient te kiezen tussen een Nederlandse of Belgische licentie. Met een buitenlandse licentie kan hij 
uitnodigingen ontvangen om te boksen in België behalve binnen gesloten competitie zoals de 
kampioenschappen. Willy zal de desbetreffende persoon briefen.  
 
• Gedragscodes laten tekenen. 

 
Wordt verschoven naar volgende maand. 
 

• Goed bestuur.  
 
Wordt verschoven naar volgende maand. 
 

• Verslag Stibbe. 
 
Wordt verschoven naar volgende maand. 
 

2. Stemming 
N.V.T. 
 

3. Beslissing 
VBL geeft unaniem goedkeuring aan Sodexo. 
De VBL zal tussenkomen via een waarborg systeem voor de opleiding Get Fit op voorwaarden dat de 
deelnemers op beide dagen aanwezig zijn. 
Gids m.b.t. ledenbestand is in orde en mag verspreid worden na toevoeging van de clubaansluiting. 
Op de volgende AV zullen wij eens polsen m.b.t. interesse in een koopgroep. 
De Kleine Prins zal uitgenodigd worden op de volgende vergadering van de RVB. 
Willy De Groof zal buitenlands bokser informeren. 
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Vlaamse scheidsrechtersafdeling. 
 

• Brief JH. 
 
De brief van JH is ontvangen en de VSA heeft een schrijven opgesteld met een verduidelijking. De VBL wil 
wel benadrukken dat de aanslepende futuliteiten die steeds tot ruzies uitmonden moeten stoppen. De VBL 
roept de leden van de VSA op om de nodige collegealiteit, die de laatste tijd ver te zoeken is, terug op te 
brengen om een goed functioneren te garanderen. 
De AV van de VSA zal waarsschijnlijk op 05/01/2020 plaatsvinden. 
Betaling vsa lidkaarten/vergunningen worden gestort op de rekening van de VSA die op haar beurt het nodige 
zal doen om de aansluitingen via het online systeem in orde te brengen gebruikmakende van de serviceclub.  
 
 

 
Vlaamse eliteboksafdeling. 
 
1. Bespreking. 

• Zaak Team Ngabu. 
 
Dossier is opgesteld en doorgestuurd  naar Hugues Hellebout en een rechtszaak zal worden opgestart.   
De Waalse liga zal indien de VBL niets kan recuperen, financieel tussen komen. 
 

• Handleiding voor inrichters update nodig. 
 
Wordt verschoven naar volgende maand. 

 

• Zwarte lijst VEBA. 
 
Wordt verschoven naar volgende maand. 
 

2. Stemming. 
 

3. Beslissingen. 
Dossier Team Ngabu wordt verder opgevolgd. 

 
 
Voorzitter,                     Secretaris,  
 Stanley Clough                    Etienne Brusselmans  
 


