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I. Inleiding 

De Vlaamse Boks Liga wil in 2017 ambitieuze stappen zetten richting professionalisering en investeert 

daarom in de toekomst. De Vlaamse Boksliga wil zich optimaal inzetten voor zijn clubs en leden, 

werkende naar een groeiend en verbeterend Vlaams bokslandschap en grote stappen vooruit zetten 

richting professionalisering. De Vlaamse Boksliga wil op korte termijn op alle niveaus 

professionaliseren en gelooft dat zij met hun leden en partners kunnen slagen middels een sterke 

samenwerking. De VBL wil professionele omkadering op lokaal niveau creëren om zodoende 

verantwoord sporten te stimuleren en op topniveau beter te presteren. Via deze weg wilt de VBL 

samen met zijn leden het boks gebeuren in Vlaanderen naar een nieuw niveau brengen. 

 

De Vlaamse Boks Liga vzw werd opgericht in 2006.  Zij organiseert bokswedstrijden op het Vlaams 

grondgebied en is overkoepeld door de Koninklijke Belgische Boksbond vzw die op haar beurt in 1912 

opgericht werd. De VBL is een erkende en sinds 2017 ook gesubsidieerde Unisportfederatie. Dit 

betekent dat wij een federatie zijn die slechts één sporttak huisvesten en in het geval van de VBL is het 

dus het “Engels Boksen”.  

 

De VBL heeft de voorbije jaren goed werk geleverd en dit resulterende in een groeiende ledenaantal 

en dit blijft tot heden zo doorgaan. In 2008 is het ledenaantal met 50% toegenomen.   



 
 
 

 

 

 

II. Verslag algemene vergadering 12 mei 2019 

 

  



       

    

          

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging en dagorde algemene vergadering 12 mei 2019 
 

Geachte Lid 

 

De raad van bestuur van de Vlaamse Bks liga nodigt u graag uit voor haar jaarlijkse Algemene 
vergadering op 12 mei 2019 te Golden Gloves Gent op de Hurstweg 8 9000 Gent. 

Éen lid per club is stemgerechtigd, alsook éen officieel van elke afdeling en ten slotte de leden van de 
raad van bestuur. U dient in het bezit te zijn van uw geldige vergunningskaart. 

 

Indien u op 12 mei 2019 niet aanwezig kan zijn, probeer dan een volmacht te geven aan een lid die uw 
belangen zal behartigen en vertegenwoordigen, zodat er voldoende leden 
vertegenwoordigd/aanwezig zijn. 

 

 Elke lid ontvangt na afloop van de vergadering ook het boek “Sport met grenzen: vlaggensysteem” ter 
waarde van € 28.00 die de VBL voor haar leden heeft aangekocht om zodoende kennis over ethiek te 
verspreiden binnen de Vlaamse Boks Sport, zodoende werkende naar een verenigd en sterker 
bokslandschap. 

 

 

Praktisch 

Ontvangst leden met ontbijt+ aanmelden 10 :30 – 11 :00 

Aanvang inhoudelijke en statutaire gedeelte 11 :00 – 12 :00 

Aanvang ledenvergadering 12 :00 – 13 :00 

Locatie Golden Gloves Hurstweg 8 9000 Gent 2de 
verdieping 

Gedurende de vergadering is catering voorzien voor de leden van de VBL 

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                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAGORDE 

 

1. Welkomswoord door de Voorzitter van de Vlaamse Boks Liga Stanley Clough. 

 

Één minuut stilte ter nagedachtenis van het heengaan van de leden Rudi De Gruyter, Liévin Van 

Fleteren,  

Louis Van Gansen en Armand Van De Keere. 

 

2. Nazicht van de volmachten en stemgerechtigden. 

 

Willy De Groof overloopt door naamafroeping de aanwezige stemgerechtigden en volmachten. 

 

Resultaat: 

Op 71 stemgerechtigden zijn er 30 aanwezig. 

Er zijn dus niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig teneinde de aanpassing van de 

bestaande statuten goed te keuren, daarom roepen wij de stemgerechtigde leden een tweede 

maal samen op zondag 2 juni 2019 om dan definitief de aanpassingen goed te keuren. 

Wij betreuren de te weinige belangstelling van  aangesloten clubs door de minimale opkomst, 

van de 62 aangesloten clubs zijn er amper 20 aanwezig, volmachten inbegrepen. 

 

3. Goedkeuring van het verslag van de algemene statutaire vergadering van 2018. 

a. Rechtzetten van een typfout in verslag 2018 goedkeuring profielen goed bestuur 

 

• Het goedkeuren van de bestuursprofielen maakte niet deel uit van de statutaire aanpassing 

maar diende bij het gedeelte van inwendige orde te staan in het verslag van vorig jaar. 

Deze hadden wij ook vorig jaar goed gekeurd. Helaas had ik dit verkeerd vermeld en dien ik 

dit recht te trekken. Dus is het oké voor de AV om het puntje  “Besturusprofielen goed 

keuren”  bij de aanpassingen van de inwendige orde te plaatsen, aangezien wij die daar 

hadden goed gekeurd en niet op de BAV volgende hierop. 

 



 

• Aanpassing gedeelte Trainer B: 

De Instructeur is laagdrempeliger. Dit dient aangepast te worden. 

 

Beslissing: 

De aanpassingen worden unaniem goedgekeurd door de AV. 

 

b. Goedkeuring verslag 2018 

Het verslag van 2018 is aan iedereen na de vergadering bezorgd geweest. De AV dient het 

verslag goed te keuren met boven vermelde aanpassing natuurlijk. 

 

Beslissing: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd door de AV. 

 

4. Financieel comité 

a. Presentatie SBB en algemeen coördinator financiele verslaggeving. 

 

Sarah lecLercq geeft een volledige uiteenzetting betreffende de financiën van de VBL. 

Inleidend wordt een introductie gegeven over een dubbele boekhouding om zodoende de 

leden te informeren en kennis te geven over de werking ervan. 

 

De balans van 2018 wordt toegelicht door Sarah L. alsook de bijhorende posten. Vervolgens 

wordt de afschrijvingstabel toegelicht, met de verschillende investeringen en dergelijke en 

de waarde ervan. 

 

De resultaatrekening van 2018 wordt toegelicht door Sarah, zowel de credit als debit zijde en 

wat er gebeurt is met  het resultaat. Sarah L. geeft nog een expliciete toelichting betreffende 

de bestuursvergoedingen en licht toe dat de raad van bestuur enkel vergoedingen ontvangt 

voor effectief gemaakte kosten. 

  



b. Verslag secretaris. 

 

Het verslag van de secretaris wordt voor gelezen. (zie bijlage) 

 

c. Verslag rekening nazichters. 

 

Het verslag van de nazichters wordt voorgelezen. Leden van de AV maken melding of zei 

bepaalde voorstellen mogen mailen. Ibrahim deelt mee, ja. Indien de leden enkele voorstellen 

hebben met betrekking tot de communicatie over de financiën kunnen zij deze via mail 

communiceren naar Ibrahim voor half juni en dan zal de raad van bestuur de voorstellen 

bespreken. 

 

 

5. Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2018 (wordt aangeleverd). 

 

Jaarrekening 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

6. Goedkeuring van de begroting voor 2019 (wordt aangeleverd). 

 

De begroting voor 2019 wordt na vermelding van een opmerking door een lid van de AV 

unaniem goedgekeurd. 

 

7. Goedkeuring jaarplan en meerjaren beleidsplan ( wordt aangeleverd). 

 

Het jaarplan en meerjaren plan worden unaniem goedgekeurd. 

 

8. Ontlasting van de bestuurders. 

goedgekeurd 

 



9. Aanduiding van 2 rekeningnazichters. 

 

De AV duidt ten gevolge van het goede werk geleverd door Yamina Zebchine. en Jef Van 

Driessche, 

beide terug aan als nazichters. 

 

10. Verslag van de afdeling Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling (De Groof). 

 

Willy De Groof leest het jaarverslag van de VLBA voor aan de aanwezigen. Er waren geen 

opmerkingen.  

Het volledig verslag kan als bijlage teruggevonden worden voor verdere raadpleging. 

 

11. Verslag van de Vlaamse Elite Boks Afdeling (Demanet). 

 

Emmanuel Demanet leest het jaarverslag van de VEBA voor aan de aanwezigen. Er waren geen 

opmerkingen. 

Het volledig verslag kan als bijlage teruggevonden worden voor verdere raadpleging.  

 

12. Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters Afdeling (Ait Aadi).   

 

Brahim Ait Aadi leest het jaarverslag van de VSA voor aan de aanwezigen. Er waren geen 

opmerkingen. 

Het volledig verslag kan als bijlage teruggevonden worden voor verdere raadpleging. 

                                         

13. Verslag algemeen coöridnator  

a. Goed bestuur omgang door de federatie 

 

De algemeen coördinator doet verslag over de vooruitgang met betrekking tot goed bestuur. 

De VBL heeft veel aanpassingen en verandering ondergaan, maar dient op advies van onze 

dossierbeheerder en de raad van bestuur nog zaken op punt te stellen, zodat wij als federatie 



optimaal kunnen groeien, aangezien wij de goede weg ingeslagen zijn. We merken ook dat de 

VBL beter functioneert ten gevolge van het gebruikmaken van de adviezen geformuleerd door 

Sport Vlaanderen, de code van Muyters alsook de gesprekken met Koen Termont. De VBL 

verwijst ook naar verslag 70 die iedereen heeft gehad om  nadere inzichten hieromtrent te 

verschaffen. 

   

b. Afwijkingen goed bestuur 

 

De VBL is afgeweken van het doorvoeren van een beperking tot een 12 jaar mandaat aangezien 

de werking hier nog niet rijp voor is. 

 

c. Belangenconflict 

 

In 2018 hebben geen verrichtingen plaats gevonden waarbij er sprake was van een 

belangenconflict. 

 

 

 

14. Statutaire aanpassingen  ( wordt aangeleverd). 

 

Ibrahim licht de statutaire aanpassingen allemaal toe. Echter kunnen ze niet goed gekeurd 

worden ten gevolge van het niet behalen van een 2/3 aanwezigheidsquorum. 

 

 
 
 

15. Aanpassingen inwendige orde ( wordt aangeleverd). 

 

De aanpassing worden voorgelezen en unaniem goed gekeurd. 

 



 Aanpassingen Inwendige orde ( zie verslag 70) 

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 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. 

 

 

 

16. Transferperiode goedkeuren 

 

De VBL heeft bij Sport Vlaanderen een aanvraag gedaan om uitzonderlijk twee tansferperiodes 

te voorzien dit jaar, aangezien het sportiefjaar van de VBL van begin en einddatum is 

verandert. De transferperiode is decretaal bepaald voor de niet-professionele 

sportbeoefenaar. Wij hebben een goedkeuring verkregen van het ministerie om hiervan af te 

wijken in functie van onze werking (bijlage). De licenties vervallen namelijk in decemeber 

dus willen we de transferperiode dan ook in december vast leggen. Om dit te realiseren 

hebben wij een overgangsperiode voorzien met twee transferperiodes, namelijk in juni alsook 

in december 2019. Vanaf 2020 zal enkel december van kracht zijn. 

 

De Algemene vergadering keurt de overgangsperiode baserend op het ministerieel besluit 

unaniem goed. 

 

 

17.  Interpellaties. 

Er zijn geen interpellaties binnen gekomen .



Ledenvergadering 

1. API 
 

Ibrahim licht de leden van de VBL toe over het ethisch beleid en wijst erop dat een 

aanspreekpunt is aangesteld voor ethische zaken. Hier bovenop is een ethische commissie  in 

leven geroepen die zich ontfermt over het beleid hieromtrent. De VBL heeft op haar website 

een sectie apart voorzien voor ethiek en hier zal al de informatie op worden gepubliceerd 

met betrekking tot dit onderwerp. Ook zullen de gegevens van ons aanspreekpunt, namelijk 

Yamina Z. hier publiek worden gemaakt,  zoals onder andere haar nummer en e-mailadres als 

aanspreekpunt zijnde. De VBL heeft een actieplan waarin ethische onderwerpen zijn in 

verwerkt en meer informatie hieromtrent volgt nog via mail alsook de website. Zo is 

bijvoorbeeld de ethische commissie bezig met ontwikkelen van richtlijnen voor clubs met 

betrekking tot de aanstelling van een trainer, het schrijven van gedragscodes, het ontwikkelen 

van kijkwijzers en dergelijke. 

 

Om de leden en clubs van de VBL te sensibiliseren heeft de VBL voor elke club het 

vlaggensysteem aangekocht in 2018 en begin 2019, maar nog niet iedereen heeft deze in 

ontvangst genomen. Via deze weg verzoek ik iedereen om na de vergadering bij mij te komen 

om een kopie op te halen, zodat de know how verder wordt verspreid. De VBL vond het nodig 

om deze actie te doen in opvolging van de bijscholing die wij hadden georganiseerd in 

november omtrent het vlaggensysteem. Zo heeft iedereen in november een toelichting gehad 

en ook een fysieke vorm van het boek voor verdere raadpleging van specifieke gevallen. 

 

2. Regeling kampioenschappen bespreken en meningen aanhoren van de leden van de VBL 
i.v.m. voorstel tot wijziging van de vergoedingen van liefhebber boksers 

 

De VBL licht de aanpassing omtrent de kampioenschappen toe die ook vermeld zijn in verslag 

nummer 70 van de raad van bestuur en wil graag de meningen van de clubs horen.  

Wat betreft de verschuiving van de kampioenschappen zijn geen opmerkingen binnen 

gekomen. Echter het systeem van de vergoedingen, zijn de volgende opmerkingen  gedeeld: 

 

• Een betaling van € 250.00 voor de hoogste klasse is te hoog en niet haalbaar voor de 

inrichters denken de meeste. Sommige daarentegen geloven dat er gewoon een 

verschuiving gebeurt en de kosten hetzelfde blijven. Wat er kan gedaan worden is 

even terug naar de meetings te kijken van 2018 en een rekensom te maken via het 



oud systeem en dan eens met het nieuw systeem en zien of het duurder of 

goedkoper is. Het bedrag van €250.00 was ook maar een speculatie en staat niet 

vast. Wij dienen te zoeken naar een weg waarbij het het beoogde doel wordt 

bereikt dat boksers meer kampen gaan doen en langer amateur blijven alsook 

inrichters minder financiele druk ervaren en zodoende het boksen in België een duw 

in de rug krijgt.  

• Het niet betalen van beginners, waarbij al de beginnende boksers niet worden 

vergoedt, is niet haalbaar. Een zachtere aanpak is bijvoorbeeld een verminderde 

betaling bij de beginners in plaats van geen en de jeugd bokser niet betalen. Dit is 

een verschuiving dat eventueel wel haalbaar is. 

• Er zijn niet zoveel A-klasse boksers in België en misschien kan er een systeem 

uitgewerkt worden, waarbij de VBL tussenkomt in de kosten om deze topboksers 

toch op eigen grond gebied te kunnen laten boksen. 

 

De VBL kan concluderen dat er zeker nog gesprekken dienen plaats te vinden alsook simulaties 

om te zien wat een gangbare weg is om te bewandelen werkend naar een systeem dat past 

binnen een verenigd en sterker bokslandschap. 

 

3. Aankondiging gouden handschoen 
 

Emmanuel Demanet licht het concept rond de gouden handschoen toe. 

 

4. Online ledenbestand korte mededeling en feedback aanhoren 
 

Ons ledenbestand wordt kort toegelicht. Er zal in de loop van het jaar nog een aanpassing 
gebeuren, waarbij de mogelijkheid wordt voorzien om ook de clubaansluiting online te laten 
verlopen. Ibrahim vraagt of er nog opmerkingen zijn met betrekking tot het ledenbestand. 

 

De AV vraagt of er de mogelijkheid bestaat om eventueel een tussentijdse save optie te 
voorzien, zodat niet elk lid opnieuw dient worden ingevoerd. Ook zijn er nog vaak problemen 
met de PDF bestanden voor de sticker van de mutualiteit, dat deze te groot zijn om op te laden. 

 

Ibrahim noteert de opmerkingen en zal deze proberen door te voeren. 

 

5. Instructeur B stramien 
 



Het nieuw stramien wordt kort toegelicht.  De instructeur B is volop in ontwikkeling, maar 
verloopt moeizaam. Echter zullen wij er wel geraken, maar Ibrahim vreest dat dit niet binnen 
de beoogde planning gerealiseerd zal worden. 

 

6. Ligaploeg update 
 

Ibrahim geeft een update over de ligaploeg. Het EK en WK worden kort toegelicht, alsook wie 
gaat participeren. 

 

7. Applicatie 
 

Ibrahim licht kort toe dat Fightnet, een matchmaking applicatie ontwikkeld wordt. Ivo C. 
springt tussen waar nodig.  De AV toont interesse in een project als Fightnet en de VBL zal hier 
werk van maken. Meer informatie hieromtrent volgt nog.  

 

8. Q&A 
 

 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Jaarverslagen afdelingen 

  



JAAR VERSLAG VLAAMSE ELITE BOKS AFDELING 2018 
 2018 
Aantal vergunningen elite boksers : 38  
Aantal vergunningen agent : 09 
Aantal vergunningen promotor :11   
Aantal vergunningen speaker :06   
Aantal elite kampen op VBL meetings : 76  
Aantal titelkampen betwist door VBL boksers : 22 
Aantal VBL meetings met elitekampen : 25  
 
Aantal betwiste kampioenschappen in 2018: 
1 kampioenschap VBL 
5 kampioenschappen van Belgie. 
3 Benelux kampioenschappen 
1 UBO Internationaal kampioenschap 
2 WBC Youth wereldkampioenschap 
1 IBO Continental kampioenschap 
1 EU kampioenschap 
1 WBF Internationaal kampioenschap 
1 WBO Internationaal kampioenschap 
1 IBF Intercontinentaal kampioenschap 
1 WBO wereldkampioenschap vrouwen. 
1 WBA wereldkampioenschap vrouwen. 
2 WBC wereld kampioenschap vrouwen 
1 WBC – WBA – IBF wereldkampioenschap vrouwen. 
 
Aantal kampioenen (behaald en/of behouden in 2018): 
Yves Ngabu – EBU cruiser- Wrtd3  vs Geoffrey Battelo 
Bilal Laggoune – IBF Intercontinental cruiser WP vs Simon Barclay 
Joel Djeko Tambwe – IBO Continental cruiser WP vs Gudino Mariano. 
Femke Hermans – WBO World supermidden WP vs Nicky Adler 
Sebastiaan Steen – WBC Youth welter WP Gabor Kovacs  
Sebastiaan Steen – WBC Youth welter Wko1 Janos Vass  
Delfine Persoon – WBC world lichtgewicht WP vs Natalia Aguirre 
Delfine Persoon – WBC world lichtgewicht Wtko 10 vs Judy Waghuthii 
Kevin Vanderheyden – VBL kampioenschap midden WP vs Jamal Mahouti. 
Vadim Stoeljartjoek – KvB superwelter WTKO 10 vs Nefzi Ayoub 
Meriton Karaxha – WBF Internationaal Wko1 vs Jean Moraiti 
Brice Bula Galo – KvB welter WP vs Jean-Pierre Habimana 
 
Meetings met Elitekampen in de Vlaamse Boksliga: 
13 01 18 Gent   1 elitekamp 
20 01 18 Moorslede  2 elitekampen 
27 01 18 Deurne   3 elitekampen 
03 02 18 Ingelmunster  4 elitekampen 
24 02 18 Sint Truiden  4 elitekampen 
30 03 18 Gent   7 elitekampen 
31 03 18 Waregem   1 elitekamp 
02 04 18 Bredene   1 elitekamp 
13 04 18 Gent   2 elitekampen 
01 05 18 Brugge   3 elitekampen 
12 05 18 Oostende   5 elitekampen 
19 05 18 Poperinge  1 elitekamp 
02 06 18 Oostende   2 elitekampen 
09 06 18 Eernegem  3 elitekampen 
29 06 18 Roosdaal   6 elitekampen 
15 09 18 Alsemberg  1 elitekamp 
15 09 18 Genk   1 elitekamp 
05 10 18 Gent   5 elitekampen 
06 10 18 Middelkerke  4 elitekampen 
27 10 18 Brugge   3 elitekampen 
01 11 18 Izegem   6 elitekampen 
02 11 18 Sint Truiden  1 elitekamp 
24 11 18 Turnhout   1 elitekamp 
08 12 18 Ardooie   3 elitekampen 
25 12 18 Izegem   6 elitekampen 
 
In totaal waren er 25 meetings met minstens 1 elitekamp.  



VLAAMSE LIEFHEBBERS BOKS AFDELING 
Voorzitter: Willy De Groof   -   Davidstorenstraat 21 – 2812 MUIZEN 

TEL: GSM  0479/21.78.90 FAX : 015/41.84.06     E-MAIL: degroofwilly@skynet.be 

Algemene statutaire vergadering VBL  -  zondag 12 mei 2019. 

Verslag Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling 

 

Beste sportvrienden, 

 

Hierbij een kort verslag van de Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling over het jaar 2018. 

In 2018 zijn er in totaal 46 meetings met liefhebberskampen doorgegaan,  

324 Schoolboys, Juniors, Youth en Elite-amateurs hebben ten minste één kamp gedaan. 

 

De Open Zuid-Nederlandse kampioenschappen gingen begin januari door in Voerendaal, Breda en 
Eindhoven. 6 boksers uit onze liga behaalden een gouden medaille. 

 

In februari en maart 2018 hadden wij de Vlaamse Ligakampioenschappen met inschrijvingen van  

170 Schoolboys, Juniors, Youth en Elite-amateurs. Het volledige programma ging door in de bokszaal 
van Golden Gloves Gent.  

 

De finales van de Nationale Nieuwelingenkompetitie en de kampioenschappen van België voor 
liefhebbers gingen eveneens door in Gent op 17-18 en 24 maart 2018. 20 nieuwelingen behaalden een 
gouden medaille en 7 liefhebbers werden kampioen van België. 

 

In 2018 zijn wij gestart met recreantenmeetings. Dit is een succes en de bedoeling is om toch jaarlijks 
een 10-tal recreantenmeetings te laten doorgaan. Aan de clubs om zich kandidaat te stellen. 

 

Begin 2017 is de Vlaamse Boks Liga gestart met een Topsportproject met de steun van Sport 
Vlaanderen. 

Hubert Firens werd aangesteld tot Technisch Directeur en is verantwoordelijk voor dit Topsportproject 
en samen met de Technische Commissie voor de samenstelling van de ligaploeg en de technische 
leiding.  

Er worden wekelijks trainingen gegeven en er wordt met de ligaploeg deelgenomen aan internationale 
tornooien en kampioenschappen, wat hun sportieve ontwikkeling en ervaring alleen maar ten goede 
kan komen. Het einddoel is de Olympische Spelen in Tokio in 2020. We naderen stilaan dit einddoel. 

 

mailto:degroofwilly@skynet.be


In 2018 namen wij deel aan internationale tornooien in Spanje, Oekraine, Roemenie, Denemarken en 
Nederland. In al deze  tornooien behaalden onze boksers medailles en leverden mooie prestaties. 

 

Bijna maandelijks gaat een “Open Ligatraining” door. Elke Vlaamse club en hun boksers zijn op deze 
trainingen welkom. De opkomst is talrijk en we zullen zeker doorgaan met dit initiatief. 

 

Wij durven gerust stellen dat het werkjaar 2018 alweer een zeer druk jaar was waarbij de VLBA zich 
intens heeft ingezet en samen met de Technische Commissie hun werk zullen verderzetten in 2019. 

 

Met sportieve groeten, 

Het Bestuur  VLBA 

  



Algemene en statutaire vergedering te gent op zondag  april 2019.Verslag van de 
secretaris/schatbewaarder. 

 

Voor het seizoen 2018  hebben wij 62 clubs ingeschreven. 

Eliteboksers =   38 

Liefhebbersboksers =  324      

Recreanten =    1728      

Officiëlen referees =  18       

Recreanten+Boksleraars+Stagiair leraars+Stagiair verzorgers+Stagiair 
refs+Agenten+Speakers+Inrichters+Clubbestuurders = 360 

Dat brengt het totaal op 2.468 ingeschreven leden. 

 

De secretaris/schatbewaarder houd de gewone werkboekhouding in orde en brengt deze over naar de 
Coördinator. 

De officiële rechtswettelijke boekhouding wordt door de Coördinator Ibrahim Emsallak in orde 
gehouden alsook zal hij de nazichters contacteren en de leden de nodige kopies bezorgen.  

 

Voor alle inlichtingen kan men steeds bij de secretaris terecht: vlaamseboksliga@telenet.be - 

tel 015/33 66 30.   

 

De verzekeringsmaatschappij van de Vlaamse Boks Liga vzw is “ARENA”, Nerviërlaan 85/2, 1040 
Brussel, 02/512 70 94 – e-mail= ingrid.claessens@arena-nv.be , polisnummer 1.115.280. 

Wij hadden 41 lichamelijke sportongevallen en geen Burgerlijke aansprakelijkheid. 

 

De Vlaamse Boks Liga vzw heeft een eigen website www.vlaamseboksliga.com  

Men vindt er alle dokumenten/formulieren/clubadressen en nog andere zaken zoals de aangepaste 
sportcodex. 

 

Voor alle palmaressen liefhebbers kan men tercht op www.boxebelgium.be 

Voor alle Eliteboksers (profboksers) kan men terecht op www.boxrec.com 

 

Op 12 januari 2019 heeft de secretaris een zware lonontsteking gekregen waarbij de dokter zelfs dacht 
voor opgename in het ziekenhuis maar zover is het door goede medicatie niet moeten komen. 

mailto:ingrid.claessens@arena-nv.be
http://www.vlaamseboksliga.come/
http://www.boxebelgium.be/


Bijgevolg wordt de werking van de secretaris verminderd doordat vanaf 12 januari 2019 hij geen 
aanvragen voor vergunningen meer behandeld. 

Deze taak wordt voorlopig overgenomen door Willy De Groof 0479/21 78 90 – degroofwilly@skynet.be 

 

Aan alle leden sportieve groeten en een succesvol boksjaar. 

 

Etienne Brusselmans, 

      secretaris. 
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IV. Samenvatting sportjaar 2018 

  



RAPPORTERING  Sportjaar 2018 

VLAAMSE BOKSLIGA. 

 

Basisopdracht 1,  in het kader van competitie. 

 

Georganiseerde competities sportjaar 2018. 

 

Meetings in de Vlaamse Boksliga: 

 

13 01 18 Gent   8   liefhebberskampen 1 elitekamp 

20 01 18 Moorslede  15 liefhebberskampen 2 elitekampen 

27 01 18 Deurne   7   liefhebberskampen 3 elitekampen 

03 02 18 Ingelmunster  5   liefhebberskampen 4 elitekampen 

10 02 18 Gent   13   liefhebberskampen  

11 02 18 Gent   15   liefhebberskampen  

17 02 18 Gent   14   liefhebberskampen  

18 02 18 Gent   12   liefhebberskampen  

24 02 18 Sint Truiden  10   liefhebberskampen 4 elitekampen 

03 03 18 Gent   15   liefhebberskampen 

04 03 18 Gent   12   liefhebberskampen 

17 03 18 Gent   14   liefhebberskampen 

18 03 18 Gent   17   liefhebberskampen 

24 03 18 Gent   12   liefhebberskampen 

30 03 18 Gent   4   liefhebberskampen 7 elitekampen 

31 03 18 Waregem  3   liefhebberskampen 1 elitekamp 

02 04 18 Bredene  9   liefhebberskampen 1 elitekamp 

06 04 18 Borgerhout  12   liefhebberskampen  

13 04 18 Gent   7   liefhebberskampen 2 elitekampen 



01 05 18 Brugge   10   liefhebberskampen 3 elitekampen 

12 05 18 Oostende  3   liefhebberskampen 5 elitekampen 

19 05 18 Poperinge  9   liefhebberskampen 1 elitekamp 

19 05 18 Lebbeke  14   liefhebberskampen  

01 06 18 Izegem   11   liefhebberskampen  

02 06 18 Brussel  5   liefhebberskampen  

02 06 18 Oostende  6   liefhebberskampen 2 elitekampen 

09 06 18 Eernegem  5   liefhebberskampen 3 elitekampen 

16 06 18 Gent   15   liefhebberskampen  

17 06 18 Gent   12   liefhebberskampen  

29 06 18 Hijfte   10   liefhebberskampen  

29 06 18 Roosdaal  8   liefhebberskampen 6 elitekampen 

15 09 18 Alsemberg  4   liefhebberskampen 1 elitekamp 

15 09 18 Genk   7   liefhebberskampen 1 elitekamp 

22 09 18 Poperinge  12   liefhebberskampen  

05 10 18 Gent   6   liefhebberskampen 5 elitekampen 

06 10 18 Middelkerke  8   liefhebberskampen 4 elitekampen 

07 10 18 Brussel  4   liefhebberskampen  

27 10 18 Brugge   6   liefhebberskampen 3 elitekampen 

01 11 18 Izegem   4   liefhebberskampen 6 elitekampen 

02 11 18 Sint Truiden  15  liefhebberskampen 1 elitekamp 

24 11 18 Merchtem  3   liefhebberskampen  

24 11 18 Turnhout  12   liefhebberskampen 1 elitekamp 

01 12 18 Berchem  5    liefhebberskampen  

08 12 18 Ardooie  6   liefhebberskampen 3 elitekampen 

25 12 18 Izegem   3   liefhebberskampen 6 elitekampen 

26 12 18 Kalken   17   liefhebberskampen  

 

In totaal  46 meetings in de Vlaamse Boksliga   (kampioenschappen ook inbegrepen) 

Met  424  liefhebberskampen en 76 elitekampen  (kampioenschappen ook inbegrepen) 



 

2017: 38 meetings 335 liefhebberskampen 85 elitekampen 

2016: 38 meetings 335 liefhebberskampen 76 elitekampen 

2015: 35 meetings  325 liefhebberskampen 82 elitekampen 

2014: 41 meetings  366 liefhebberskampen 91 elitekampen 

2013: 43 meetings  370 liefhebberskampen 109 elitekampen 

 

Recreantenmeetings: 

 

05 03 18 Brussel  Brussels BA  15 recreantenkampen 

22 09 18 Merksem  BIM   15 recreantenkampen 

07 10 18 Brussel  Brussels BA  15 recreantenkampen 

23 11 18 Borgerhout  BBS  Antwerpen 15 recreantenkampen 

 

In totaal  4 meetings in de Vlaamse Boksliga    

Met  ongeveer 60 recreantenkampen. 

 

2017: 1 meeting 15 recreantenkampen   

 

Vlaamse Liga en Belgische kampioenschappen: 

 

Vlaamse Liga:    

 

10 02 18 Gent    13  liefhebberskampen 

1/16 en 1/8 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  Gent 

   

11 02 18 Gent    15  liefhebberskampen 

1/8 en 1/4 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  Gent 

 



17 02 18 Gent    14  liefhebberskampen 

1/4 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  Gent 

   

18 02 18 Gent    12  liefhebberskampen 

1/4 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  Gent 

 

03 03 18 Gent    15  liefhebberskampen 

1/2 finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  Gent 

 

04 03 18 Gent    12  liefhebberskampen 

Finales Vlaamse Ligakampioenschappen  -  Bokszaal Golden Gloves  Gent 

 

  In totaal 6 meetings in de Vlaamse Boksliga met kampioenschappen. 

Met 87 liefhebberskampen  (79 in 2017 - 108 in 2016 -  99 in 2015  ) 

Belgische kampioenschappen: 

17 03 18 Gent    14  liefhebberskampen 

 

18 03 18 Gent    17  liefhebberskampen 

Organisatie Vlaamse Boks Liga 

Finales Kampioenschappen van België  -  Nieuwelingen 

  20 nieuwelingen uit de Vlaamse Boksliga behaalden een gouden medaille. 

  (17 gouden medailles in 2017 - 18  in 2016  - 13 in 2015) 

 

24 03 18 Gent    12  liefhebberskampen 

  Organisatie Vlaamse Boks Liga 

Finales Kampioenschappen van België  -  Liefhebbers 

  7  liefhebbers uit de Vlaamse Boksliga behaalden een gouden medaille. 

  (6 gouden medailles in  2017 - 9 in 2016 - 7 in 2015) 

 
Bijlage A:  alle uitslagen van de meetings in Vlaanderen. 



 
Open Zuid-Nederlandse kampioenschappen: 
 
13 01 18  Voerendaal  4  liefhebberskampen met Vlaamse boksers 
20 01 18  Breda   7  liefhebberskampen met Vlaamse boksers 
  
27 01 18  Eindhoven  6  liefhebberskampen met Vlaamse boksers 
   6 Vlaamse boksers behaalden een gouden medaille. 
 

Buitenlandse tornooien en kampioenschappen: 

 

27 januari 2018 Borgerhout  (België) 

   Selectie Vlaamse ligaploeg tegen Ierland 

   Met deelname van Hamite en Usturoi 

 

8 tot 12 mei 2018 Murcia  (Spanje) 

   32° Boxam Tournament 

Met deelname van Ahmidi – Narimran - Rachem – Veciunca – Saboundji en 
Natal. 

 

16 en 17 juni 2018 Gent  (België) 

   Selectie Vlaamse ligaploeg tegen Ierland 

   Met deelename van Narimran – Torres en Veciunca. 

 

17 tot 22 juli 2018 Odessa  (Oekraine) 

   22° Semen Trestin Memorial 

   Met deelname van Veciunca en Natal. 

 

26 tot 29 september 2018 Buzau City  (Roemenie) 

    43° Golden Belt 

   Met deelname van Veciunca en Natal. 

 

28 tot 30 september 2018 Haslev  (Denemarken) 



    Haslev Box Cup 

   Met deelname van Torres – Raniewicz – Saboundji – Zanaty – Rotaru – Azab 

   en Van Steenberghen. 

12 tot 14 oktober 2018 Eindhoven  (Nederland) 

    Eindhoven Box Cup 

   Met deelname van Hamite – Veciunca – Natal en Saboundji. 

 

2 tot 4 november 2018 Hancock  (Denemarken) 

    Hancock Box Cup 

   Met deelname van Torres – Raniewicz – Saboundji – Zanaty – Rotaru – Azab 

   Van Steenberghen – Fabel – Natal – Veciunca en De Keyzer. 

 

9 tot 18 november 2018 Valladolid  (Spanje) 

    Europeen Union Championships. 

   Met deelname van Veciunca. 

 

1 december 2018 Berchem  (België) 

   Selectie Vlaamse ligaploeg tegen Ierland 

   Met deelname van Rotaru – Azab – Saboundji – Natal en Veciunca. 

 

 

Detail competities: 
Meetings met Elite-wedstrijden:  25 
Meetings met alleen liefhebbers:  21  (inbegrepen de 6 meetings voor de 
ligakampioenschappen. 
Geeft een totaal van 46 meetings. 

 
Geografische spreiding van de competities: 

    2018   2017   2016 
West-Vlaanderen:  16   12   11 
Oost-Vlaanderen:  19   19   14 
Brabant:   4   5   5 
Antwerpen:   4   1   4 
Limburg:   3   1   1 
Geeft een totaal van     46 meetings  38   35 
 



Clubs in competitie: 
Dit sportjaar 2018, zijn er 58 clubs aangesloten bij de VBL 

    2018   2017   2016 

West-Vlaanderen:  12   11   10 
Oost-Vlaanderen:  17   19   18 
Brabant:   10   11   9 
Antwerpen:   13   11   13 
Limburg:   6   5   5 
Geeft een totaal van     58 clubs  57   55 

 

Competitieleden: 

Liefhebbers:     2018  2017  2016  
   

Schoolboy / Schoolgirl: man:  9  12  19 

( 13-14 jaar )    vrouw:  0  2  0 

Junior:    man:  41  33  40 

( 15-16 jaar )   vrouw:  4  3  2 

Youth:    man:  43  50  34 

( 17-18 jaar )   vrouw:  1  4  2 

 

      2018   2017  
 2016 

Elite-Amateur   man:  194  89 %  198 90 %  186
  

( vanaf 19 jaar )  vrouw:  32  11 %  22 10 %  22  

      324   324   305 

 

Geeft een totaal van 324 competitieleden. 

Mannen:     287 89 %  293 90 %  279 

Vrouwen:     37 11 %  31 10 %  25 

 

Wedstrijden per leeftijdscategorie op een totaal van 424 

Schoolboy – 13 en 14 jaar:  15 3 %  



Junior – 15 en 16 jaar:  28 7 % 

Youth – 17 en 18 jaar:  75 18 % 

Elite-Amateur – vanaf 19 jaar: 306 72 %  

 

Dames: 6 % 

Heren:  94 % 

 

Wedstrijden per gewichtscategorie: 

Tussen 48 en 60 kg: 8 % 

Tussen 56 en 64 kg: 14 % 

Tussen 60 en 90 kg: 78 % 

 

Elite-Boksers: onder contract bij een agent (manager) 

    2018    2017   
 2016 

Mannen:   33    33 90 %   36 

Vrouwen:   5    6 10 %   4 

Geeft een totaal van   38  Elite-boksers  39     40 

   

Scheidsrechters en juryleden: 

         2017  2016 

15 scheidsrechters/juryleden zijn aangesloten.   15  17 

3 stagiair-scheidsrechters zijn aangesloten.    2  3 

         17  20 

Geeft een totaal van 18 scheidsrechters, 15 mannen en 3 vrouwen. 

 

Talent – projecten: 

Eén maal per maand gaat er een open ligatraining door, afwisselend in Gent of Antwerpen. 

Elke club en elke bokser kan hieraan deelnemen. De meest beloftevolle deelnemers komen in de 
Vlaamse Ligaploeg terecht en gaan mee naar buitenlandse tornooien en kampioenschappen. 



Basisopdracht 2,  in het kader van recreatie. 

 

Georganiseerde activiteiten sportjaar 2018. 

 

Buiten de Talent-projecten (open ligatraining), zijn er in 2018 4 recreantenmeetings doorgegaan. 

05 03 18 Brussel  Brussels BA  15 recreantenkampen 

22 09 18 Merksem  BIM   15 recreantenkampen 

07 10 18 Brussel  Brussels BA  15 recreantenkampen 

23 11 18 Borgerhout  BBS  Antwerpen 15 recreantenkampen 

 

In totaal  4 meetings in de Vlaamse Boksliga    

Met  ongeveer 60 recreantenkampen. 

 

2017: 1 meeting 15 recreantenkampen   

 

Aantal clubs: 

Dit sportjaar 2018, zijn er 58 clubs aangesloten bij de VBL. 

Dezelfde als voor het competitieaanbod. 

    2018   2017   2016 

West-Vlaanderen:  12   11   10 
Oost-Vlaanderen:  17   19   18 
Brabant:   10   11   9 
Antwerpen:   13   11   13 
Limburg:   6   5   5 
Geeft een totaal van     58 clubs  57   55 

    

Recreatieve leden: 

Dit sportjaar 2018, zijn er 1728 recreanten aangesloten bij de VBL. 

    2018   2017   2016 

Mannen:   1213 70 %  1113     958 

Vrouwen:     515 30 %    419     258 



    1728   1532   1216 

 

Leeftijdscategorie: 

Vanaf 2017 kunnen we dit geven aangezien bij elke aansluiting in de Nationale lijst de geboortedatum 
wordt ingegeven. 

        2018   2017 

Van 7 tot 12 jaar (tot geboortejaar 2006):    223 13 %  168 

Vanaf 13 tot 18 jaar (vanaf geboortejaar 2005 tot 2000 ):   476 28 %  441  

Vanaf 19 jaar (vanaf geboortejaar 1999):   1029 59 %  923  

Totaal        1728   1532 

 

324 aansluitingen zijn competitieleden, wil toch zeggen dat er ongeveer 22 % doorstroomt van 
recreatie naar competitie. 

        2017   2016 

42 clubs hebben recreanten aangesloten.   38   35 

16 clubs hebben geen enkele recreant aangesloten.  19   20 

 

 

Zie tabel met de aangesloten recreanten: 

 

    recreanten heren dames 

Antwerp Boxing Academy 44 37 7 

Asse Boxing Club 42 32 10 

BBA BBA 3 3   

BBS Antwerpen 28 26 2 

Bim Instruction Merk 19 18 1 

The Bokskes Boxing Club 7 4 3 

The Boxing Company Club 15 14 1 

Bulls Gym 6 6   

Capitol Gent Boxing club 0     

Celtix Boxing Club 11 10 1 



Club 1 Club 1 0     

Dawsu Leuven Dawsu 151 104 47 

De Ring Boxing Club 8 3 5 

Deco Boxing team 31 23 8 

Dragons Deurne 20 15 5 

El Carpio Boxing Club 34 26 8 

Falcons Boxing Club 13 11 2 

Flandria Oostende Flandria 0     

Golden Gloves Boxing Club 88 68 20 

Gladiator Boxing Club 0     

Gym United Boxing Club 3 3   

Healthfactor Boxing Club 8 7 1 

Herentals Boxing Club 41 30 11 

Hiba  Boxing Club 102 63 39 

Houtland Boxing Team 63 44 19 

Juniors Fight 89 48 41 

Kalken Boxing Club 47 40 7 

Kingscobra Boxing Club 0     

Koksijde Boksschool 0     

Kubat's Boxing Gym 47 35 12 

Kureghem Boxing Academy 0     

Lichtaart Boxing Club 12 12   

Martialarscenter Mac 4 4   

Mechelen Boxing Team 46 42 4 

Meerhout Boxing Club 0     

Mh Boxing MH 108 71 37 

Monteyne Boxing club 54 36 18 

No Limits Boxing Club 26 7 19 

N'Wicha Boxing club 47 8 39 

Phoenix Naoufal Boxing School 0     

Poperinge Boxing Club 81 35 46 

PTK Boksclub 2 2   



Rachid Gym Gym 0     

Respect Boxing Team 45 37 8 

Riemst Ringside 112 58 54 

Ronin mixed martial arts 0     

Royal Gym  Boxing Club 0     

Sharks Boxing Team 2 2   

Shocx Gym Team 0     

Singh Boxing Gym 0     

Sugar Jackson Boxing Gym 0     

Team X Boxing Team 25 25   

Trudo Boksclub 81 67 14 

Turnhout Boxing Team 79 66 13 

Untouchable Boxing Gym 24 22 2 

Vay Nach Club 3 3   

Vilvoorde Boxing Team 1 1   

Wimme Boxing Club 0     

Bilzen   12 10 2 

Hawks FT   2 2   

Jeffrey's   14 8 6 

Zele   28 26 3 

          

totaal   1728 1213 515 

          

clubs 58 + 4 62     

 

 

 

Basisopdracht 3,  in het kader van clubbegeleiding + informeren. 

 

Ondersteuning naar clubs en informatie: 

Op de website van de Vlaamse Boksliga, www.vlaamseboksliga.com 

http://www.vlaamseboksliga.com/


zijn alle documenten terug te vinden: 

- volledige structuur van de Vlaamse Boksliga, samenstelling bestuur. 

- alle soorten van reglementen. 

- aansluitingsformulieren 

- erkenning van de Vlaamse Boksliga voor clubs die een zaal of accommodatie huren van een 
gemeente of stad of sportdienst. 

- formulieren voor ongevalsaangifte 

- informatie voor het huren van materiaal, boksring, enz. 

- een draaiboek voor clubs die een Boksmeeting wensen te organiseren. 

- een link naar Sport Vlaanderen / VTS, voor informatie betreffende opleidingen en cursussen 
initiator. 

 

- een link naar het Risicosportplatform, voor informatie betreffende allerhande activiteiten, 

met op deze site een link van de beschikbare keuringsartsen en ringartsen. 

De link voor het contacteren van de ringartsen wordt veel gebruikt. 

In 50% van de meetings is er een arts van dit platform aanwezig. 

 

Op de website van de Vlaamse Scheidsrechtersafdeling,  www.boksscheidsrechters.be  

is alle informatie beschikbaar over en voor de scheidsrechters, kalender met aanduidingen, informatie 
betreffende opleidingen. 

 

Op de website van de Koninklijke Belgische Boksbond, www.boxebelgium.be 

Staat alle informatie betreffende meetings en palmaressen. 

- wekelijkse update van de uitslagen. 

- een kalender met de aangevraagde meetings, plaats, contactpersoon, aanvangsuur en uur van 
de weging en keuring van de boksers. 

- alle aangesloten clubs en contactpersonen. 

- een databank met alle palmaressen van de aangesloten boksers, zowel voor liefhebbers en 
Elite-boksers.  

- een uitgewerkt palmares in detail van elke bokser. 

 

Cijfers met clubbezoeken / clubcontacten: 

http://www.boksscheidsrechters.be/
http://www.boxebelgium.be/


De coördinator heeft in 2018 11 clubs bezocht. 

BC Monteyne – BC Kalken – Ringside Riemst – Naja Team – BBS  Antwerpen – De Ring Tienen 

Team X – Phoenix NBS – Antwerp BA – BT Mechelen – BIM  Merksem. 

 

Volgende clubs kregen in 2017 al het bezoek van Ibrahim: 

Brussels BA – BC Poperinge – BC Asse – BT Houtland – BT Vilvoorde 

Dawsu Leuven – MH Boxing – Box Company Genk – Trudo BC en BC Warre’s. 

 

In totaal werden er al 21 clubs bezocht 

Verslagen van deze clubbezoeken zijn opgemaakt en zullen geanalyseerd worden. 

 

Infoloket voor clubs: 

het secretariaat van de Vlaamse Boksliga doet dienst als “infoloket” 

dit secretariaat is alle dagen bereikbaar. 

 

In 2017 is het kantoor van de Vlaamse Boksliga in gebruik gegaan. De coördinator zetelt hier 2 maal 
per week.  

De vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Liga en van de afdelingen Liefhebbers,  

Elite-Boks  en Scheidsrechters gaan er door. 

Het bevindt zich in de Boomgaardstraat 22 in 2600 Berchem, het voormalige Huis van de Sport. 

 

Info betreffende kwaliteitslabels: 

Risicovechtsportplatform: 

Geweldige vechtsportclubs: 

Voor het verkrijgen van een label, gezond en ethisch sportbeleid, hebben er al 3 clubs ingeschreven: 

-  BT Zele 

- BC N’Wicha Antwerpen 

- MAC Dilsen-Stokkem. 

 



 

Basisopdracht 4,  in het kader van opleiding en bijscholing. 

 

Gediplomeerde trainers: 

Sinds de opleidingen voor initiator door de Vlaamse Trainersschool - VTS hebben er van  

2002 tot 2018,  164 cursisten een diploma van initiator Boksen. 

         2017  2016 

72 initiators zijn in 2018 aangesloten bij de Vlaamse Boksliga. 62  49 

66 heren en 6 dames. 

 

Actieve trainers: 

Dit sportjaar 2018 zijn er 84 leden aangesloten met een trainersvergunning. 

32 leden hebben een vergunning van stagiair-trainer, waarvan er 6 het lopende jaar hun diploma van 
initiator hebben behaald. 

7 leden hebben een vergunning van verzorger. 

 

         2017  2016 

45 trainers hebben een vergunning van trainer-initiator VTS 59  49 

27 initiators hebben een vergunning in een andere functie, 

voorzitter, bokser, Elite-bokser. 

In totaal geeft dat dus 72 initiators. 

39 trainers  hebben geen diploma initiator VTS   45  54 

 

         2017  2016 

44 clubs hebben minstens één initiator aangesloten.    71 %  37  33 

18 clubs hebben geen initiator aangesloten.     29 %  20  22 

 

Zie onderstaande tabel met de aansluitingen initiator per club. (totaal 62 clubs aangesloten) 

 



 

    
initiator 

VTS heren dames 

Antwerp Boxing Academy 1 1   

Asse Boxing Club 1 1   

BBA BBA 1 1   

BBS Antwerpen 3 3   

Bim Instruction Merk 4 3 1 

The Bokskes Boxing Club 0     

The Boxing Company Club 4 4   

Bulls Gym 2 2   

Capitol Gent Boxing club 2 2   

Celtix Boxing Club 2 2   

Club 1 Club 1 0     

Dawsu Leuven Dawsu 2 2   

De Ring Boxing Club 0     

Deco Boxing team 0     

Dragons Deurne 0     

El Carpio Boxing Club 1 1   

Falcons Boxing Club 1 1   

Flandria Oostende Flandria 1 1   

Golden Gloves Boxing Club 2 2   

Gladiator Boxing Club 1 1   

Gym United Boxing Club 1 1   

Healthfactor Boxing Club 1 1   

Herentals Boxing Club 3 3   

Hiba  Boxing Club 2 2   

Houtland Boxing Team 7 6 1 

Juniors Fight 0     

Kalken Boxing Club 1 1   

Kingscobra Boxing Club 1 1   

Koksijde Boksschool 0     

Kubat's Boxing Gym 2 2   



Kureghem Boxing Academy 1 1   

Lichtaart Boxing Club 1 1   

Martialarscenter Mac 1   1 

Mechelen Boxing Team 1 1   

Meerhout Boxing Club 2 2   

Mh Boxing MH 1 1   

Monteyne Boxing club 0     

No Limits Boxing Club 0     

N'Wicha Boxing club 1   1 

Phoenix Naoufal Boxing School 0     

Poperinge Boxing Club 1   1 

PTK Boksclub 1 1   

Rachid Gym Gym 2 2   

Respect Boxing Team 1 1   

Riemst Ringside 0     

Ronin mixed martial arts 0     

Royal Gym  Boxing Club 0     

Sharks Boxing Team 1 1   

Shocx Gym Team 0     

Singh Boxing Gym 0     

Sugar Jackson Boxing Gym 0     

Team X Boxing Team 1 1   

Trudo Boksclub 2 1 1 

Turnhout Boxing Team 1 1   

Untouchable Boxing Gym 1 1   

Vay Nach Club 0     

Vilvoorde Boxing Team 1 1   

Wimme Boxing Club 2 2   

Bilzen   1 1   

Hawks FT   1 1   

Jeffrey's   0     

Zele   2 2   



          

totaal   72 66 6 

          

clubs   62     

     
zijn initiator en scheidsrechter (aangesloten bij een club)   

Demanet 

   
  

Houblon 

   
  

Mechtaoui 

   
  

  

   
  

Emsallak coödinator       

 
 
Geografische spreiding: 
West-Vlaanderen: 14 initiators 
Oost-Vlaanderen: 19 
Brabant:  10 
Antwerpen:  20 
Limburg:    9 
Geeft een totaal van 72 initiators in 44 clubs. 

 

Georganiseerde trainersopleidingen: 

In 2018 zijn er 2 opleidingen voor initiator doorgegaan, in Genk en Antwerpen. 

In het Engels Boksen is er nog geen opleiding aspirant initiator of instructeur. 

Een cursus Instructeur is gepland in 2020. 

          2017 
 2016 

Na de laatste 2 cursussen in 2018 zijn er 17 initiators bijgekomen.  8  10 

 

Er zijn 32 leden met een vergunning van stagiair-trainer, waaronder enkele van een andere taalrol. 

Voor deze leden wordt er in 2019 in Gent door de VTS een cursus initiator boksen gegeven. 

Deze cursus wordt gegeven in 2 talen, Frans en Engels. 

 

De Vlaamse Boksliga heeft in 2018 zelf een cursus van verzorger georganiseerd.  



Er waren 26 inschrijvingen en 12 cursisten behaalden hun diploma van verzorger. 

 

Scheidsrechters en juryleden: 

15 scheidsrechters/juryleden zijn aangesloten. 

3  stagiair-scheidsrechters zijn aangesloten. 

De Vlaamse Scheidsrechters afdeling staat zelf in voor de opleiding van hun stagiairs. 

Geeft een totaal van 18 scheidsrechters, 15 mannen en 3 vrouwen. 

2 scheidsrechters hebben een diploma van initiator. 

 

Basisopdracht 5,  in het kader van promotie. 

 

Aantal nieuwe leden per leeftijdscategorie: 

Op gebied van leeftijdscategorie kunnen er geen data gegeven worden, aangezien er in de Nationale 
aansluitingslijsten geen geboortedatum wordt ingevuld.  

Dit zal in de toekomst wel gebeuren. Digitalisering ledenbestand. 

 

Instroom nieuwe leden en promotiekanalen: 

en geografische spreiding: 

Via schoolactiviteiten: 

Antwerpen: 

BIM  Merksem: 

Boksinitiatie door de club gedurende het schooljaar in de volgende scholen: 

Don Bosco Hoboken, sportafdeling GIB Brasschaat, Tennisschool Wilrijk. 

Verder zijn er nog clubs met een werking naar school toe, 

Trudo Hasselt en Golden Gloves Gent. 

Via events en beurzen: 

Dag van de Risicovechtsport in de VUB Brussel, een organisatie van het Risicovechtsportplatform. 

Een 5-tal clubs uit de Vlaamse Boksliga waren hier aanwezig. 

- Abdel Wahhabi van Box Company Genk werd verkozen tot meest geweldige vechtsporttrainer. 



- Tom Flachet van Brussels Box Company gaf een infosessie en workshop over kinderen en  
(risico)vechtsportbeoefening, een specifieke aanpak. 

- Daniella Somers van Bulldogs Antwerp gaf een infosessie en workshop over communiceren 
met vechtsporters en hun ouders in de club. 

 

Via verkiezingen: 

Delfine Persoon werd eind december 2015 verkozen tot sportvrouw van het jaar. 

Een betere promotie voor de bokssport bestaat er niet. 

 

Via steden en gemeenten: 

Genk - Limburg:  

het project “Opboksen” van Abdel Wahhabi van Box Company Genk. 

Antwerpen:  

Boksinitiatie van Antwerp Box Academy in het sportdomein Antwerpen Spoor Noord,  

met een boks initiatie in de boksring in open lucht. 

Mechelen: 

Medewerking aan de Hercules Trofee door Antwerp Box Academy en BT Mechelen in het provinciaal 
sportdomein “De Nekker”, waar de deelnemende teams een boks oefening moesten doen. 

 

Aantal bezoeken op website en sociale media: 

De website van de Koninklijke Belgische Boksbond, www.boxebelgium.be 

Daar staat alle informatie betreffende meetings en palmaressen. 

Deze site heeft 3.000.000 bezoekers sinds 2005. 

 

De website van de Vlaamse Boksliga, www.vlaamseboksliga.be 

Daar zijn alle documenten terug te vinden: 

Deze site wordt voornamelijk bezocht door de clubs, ongeveer 500 bezoekers per jaar. 

 

De website van de Vlaamse Scheidsrechtersafdeling,  www.boksscheidsrechters.be  

Daar is alle informatie beschikbaar over en voor de scheidsrechters, kalender met aanduidingen, 
informatie betreffende opleidingen. 

http://www.boxebelgium.be/
http://www.vlaamseboksliga.be/
http://www.boksscheidsrechters.be/


Deze site wordt voornamelijk bezocht door de scheidsrechters in verband met de aanduidingen en 
opleidingen. 

 

Tijdschrift en elektronische nieuwsbrief: 

Deze zijn nog niet beschikbaar. 

 

Andere nieuwe promo kanalen: 

Zal voor een groot deel moeten uitgewerkt worden door de nieuw aan te werven beleidsmedewerker 
/ coördinator. 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Verslag financiën 

1. Zie ook bijkomende documenten 

PPT 

Balans 

Jaarrekening 

  



 

Aan de Algemene Vergadering van de Vlaamse Boks Liga 
Verslag rekeningnazichters 

 

Inleiding 

 

Jef Vandriessche en Yamina Zebchine werden vorig jaar door de Algemene Vergadering 
aangesteld als onafhankelijke controleurs van/voor de boekhouding (financiën) van de VBL. 

 

Sinds 2018 is er een dubbele boekhouding van de VBL en heeft de VBL ook een 
accountantskantoor onder de arm genomen om deze boekhouding in goede banen te leiden. 

 

De controleurs kregen de balans en alle facturen voorgelegd om na te kijken. Het 
boekhoudkantoor was die avond jammer genoeg niet bereikbaar om de verschillende boeken 
door te sturen die op dat moment niet ter beschikking waren op vraag van de controleurs. 
Deze werden wel daags nadien doorgemaild ter informatie. 

 

 

Verslag na controle op 29 april 2019 van 17u tot 19u40. 

 

Wij denken dat het heel fair is te zeggen dat de VBL een stap in de goede richting heeft gezet 
met de opzet van de nieuwe boekhoudstructuur en dat het heel erg geapprecieerd is dat er 
volledig inzicht wordt gegeven. 

 

We vragen wel een betere opvolging en rapportering door de verschillende bestuurders, 
medewerkers en vrijwilligers van de VBL. Hierbij refereren wij naar het lijstje met opmerkingen 
dat onderaan dit verslag terug te vinden is en tijdens de controle werd opgesteld.  

 

Iedereen, zijnde bestuurders, medewerkers en vrijwilligers, moet zich inzetten om de 
financiële rapportage van de VBL zo doorzichtig en duidelijk mogelijk te maken.  

 

Een belangrijke conclusie is dat het belangrijk is dat de cultuur van betalingen VOORAF wijzigt 
naar een cultuur van betalen ACHTERAF. Dit zou er toe moeten bijdragen dat de 



verantwoordelijkheid tot transparantie niet meer enkel bij het secretariaat ligt, maar ook bij 
de medewerkers, vrijwilligers en bestuurders. Dit kan enkel bijdragen tot een betere 
vertrouwensrelatie tussen alle partijen, inclusief sponsors en andere instanties, waaronder 
overheden, die de VBL subsidies toekennen. 

  

Aanvullend zouden wij willen voorstellen om alle financiële transacties volledig weg te trekken 
bij de algemeen secretaris, inclusief bestellingen en bankbeheer. Momenteel ervaren we 
hierin te veel nonchalance waardoor boekhoudkundige stukken mankeren en/of verkeerd zijn 
opgesteld.  Uiteraard danken wij de algemeen secretaris voor zijn inzet van de afgelopen 
jaren, maar gezien de nieuwe structurele financiële opzet, is het noodzakelijk dat iemand met 
enige boekhoudkundige kennis deze taak op zich neemt. 

  

Nu er een ‘dubbele boekhouding’ is, is het noodzakelijk om naar de toekomst toe, een heldere 
structuur te brengen in de rapportage naar de leden toe. Wat wij voorstellen is dat er een 
duidelijk beeld wordt geschapen van de groepen waar het geld naar toe gaat. Zo krijgt men 
een verhouding van de besteding van de gelden en kan men die verhouding ook beoordelen. 
Ook van de inkomende gelden zou een duidelijk onderscheid moeten gemaakt worden. In het 
huidig concept is het nogal warrig. 

 

Uit de documenten kan er momenteel niet simpelweg informatie gehaald worden qua bv: 

·       Inkomsten lidgelden: 
o   recreanten 
o   amateurs (liefhebbers) 
o   eliteboksers 
o   clubs 
o   managers 
o   promotors/organisators 

·       Inkomsten wedstrijdtaksen 
o   Binnenland 

•   Titels 
o   Buitenland 

•  Titels 
·       Uitgaven: 

o   Kosten aansluiting KBBB 

• Lidgeld 

• Anti-dopingtribunaal 

• Andere 
o   Lonen medewerkers 

• Secretariaat 

• Ligaploeg 

• Andere 
o   Vrijwilligersvergoedingen 



• Bestuurders 

• Vrijwilligers 

• Andere 
o   Kantoorbenodigdheden 
o   Kosten Liga-amateurs 

§  Buitenlandse tornooien 
§  Binnenlandse tornooien 
§  … 

·       Inkomsten en uitgaven uit subsidies 
·       … 

 

Misschien is het wel een idee om aan de Algemene Vergadering de vraag te stellen welke 
informatie zij écht graag in de rapportage terugzien. Zelf hebben wij nood om een duidelijk 
overzicht te krijgen van WAT komt er BINNEN en van WIE/WAT en WAT gaat er BUITEN en 
naar WIE/WAT. De leden zouden dit per mail of brief naar de VBL kunnen sturen tegen ten 
laatste half juni, zodat er dan voor het lopende boekjaar (2019) al rekening mee kan gehouden 
worden. 

 

Wij stellen dan ook voor om met de coördinator, en misschien ook met het bestuur, te kunnen 
samenzitten om de voorstellen te bespreken en een rapportage uit te werken die voldoening 
kan geven aan de leden de Algemene Vergadering.  

  

Als controleurs stellen wij ook voor om de controle 2 keer per jaar te doen. Zo kan er bij 
opgemerkte fouten bv. sneller ingegrepen worden.  

 

Hierbij stellen wij, de huidige controleurs, ons opnieuw kandidaat. 

  

Wij danken in het bijzonder Ibrahim voor zijn inzet waardoor de VBL goed bezig is en wij hopen 
van harte dat iedereen binnen de VBL, zijnde bestuur, medewerkers en leden, dit inziet. Wij 
zeggen dus: ‘Doe zo verder!’. 

 

Vanwege de controleurs 

Jef en Yamina 

 

 

Lijst met vaststellingen die naar de toekomst toe beter moeten: 



 

• Inkomstenfiche worden gemaakt voor alle vrijwilligers en deze zijn ook opgenomen in 
een lijst. - PRIMA! 

• Graag ook vrijwilligerscontracten laten tekenen om helemaal in orde te zijn. 
  

• Vrijwilligersvergoedingen moeten persoonlijk aangevraagd worden en getekend 
formulier met rekeningnummer en dan pas storten op de persoonlijke rekening van 
het bedrag door de VBL (ref onkostennota refs nrs 104 t/m 108) 

• Daarbovenop werd deze factuur meerdere keren gegeven en betaald (ref 2de keer 142 
en een 3de keer 204) 
  

• Facturen moeten allemaal op naam van of voor VBL zijn en niet meer op KBBB (ref 
factuur Bruneaux nr 112 ) 

• En zeker niet op een adres van de algemeen secretaris (ref factuur Golden Gloves nr 
109) 
  

• Onkosten voor aankoop van artikelen die worden verrekend via persoonlijke kosten 
moeten vergezeld zijn van kastickets/facturen (ref onkostennota nr 123 - 127) 
  

• Altijd werken met originele facturen  (ref scan factuur 135) 
  

• Facturen van KBBB aan VBL moeten verklarend worden opgesteld. Waarvoor wordt de 
factuur betaald? (ref nota 163 - geeft 4de deel 2018 weer maar er zijn geen andere 
facturen van terug te vinden) 

  

• Juiste bedragen gebruiken (typfouten vermijden in onkostennota's bv in km-vergoeding) 
- (ref onkostennota's 173 en 158) 

  

• Nr 215 is een verzendnota i.p.v. een factuur door Abbys nv 
  

• Geen cash geld afhalen met mastercard (afhaalkost van 11 euro is niet verantwoord) 
  

• Tickets mastercard moeten bij afrekening mastercard en niet samen met andere tickets 
van de onkosten (ref facturen 262 t/m 266  --- dit is een zware kost voor de VBL omdat 
zo'n afrekeningen zeer complex worden en dan door de externe accountant moeten 
uitgepluisd worden) 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

VI. Bijkomende documentatie 

 


