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Dagorde nr 73 van donderdag 19 september 2019 om 19.00 uur 
 

Huis van de Sport, Boomgaard 22, 2600 Antwerpen. 
 

Aanwezig:  Stanley Clough (voorzitter-bestuurder), Demanet Emmanuel (ondervoorzitter-bestuurder)  
De Groof Willy (bestuurder). 
 
Afwezig:  Etienne Brusselmans en Luc Dhondt en Brahim Ait Aadi( geëxcusseerd).  
 
Uitgenodigd zonder stemrecht: Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator) en Ivo Cilurzo. 
 
 
 
Goedkeuring vorig verslag nr 72 
 
1. Bespreking. 

Geen opmerkingen. 
2. Stemming. 

3. Beslissing. 

Verslag 72 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Ingekomen briefwisseling. 
 
1. Bespreking. 

Geen ingekomen briefwisseling 
2. Stemming. 

nvt 
3. Beslissing. 

nvt 
 
 
Vlaamse liefhebbers boksafdeling. 
Vlaamse scheidsrechtersafdeling. 
 
1. Bespreking. 

nvt 
2. Stemming. 

nvt 
3. Beslissing. 

nvt 
 
 
 
 

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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Vlaamse eliteboksafdeling. 

 
 
1. Bespreking. 

 
• Dossier Vlaams Doping Tribunaal en bijhorende kosten. 

 
Kosten met betrekking tot de zittingen rond een doping dossier van een topsporter zijn naar federatie 
gegaan, ondanks dat onze atleet de zaak heeft gewonnen. De VBL zal dit aankaarten op de volgende AV van 
de VDT alsook met Sport Vlaanderen. 

 

• Licentie elite bokser in het buitenland. 
Er werd een aanvraag gedaan door Team Ngabu om te boksen in Engeland maar er is nog geen geldige 
licentie voor Yves Ngabu. De medische licentie is ook nog in orde vanuit de VBL dus ook niet geldig. Er 
wordt bekeken of Ngabu wel beschikte over alle nodige documenten. Hij zal geadviseerd wordt dit in 
orde te brengen, alsook de bijhorende werkingsbijdrage, zodat de kamp kan doorgaan in het buitenland. 
Er zal een communicatie gebeuren richting hun met de nodige instructies. 
 
Vanuit de KBBB zal er ook een schrijven vertrekken naar hun omtrent het gala georganiseerd door Team 
Ngabu en de problemen die zich hebben voortgedaan omtrent bepaalde vergoedingen.  

 
2.Stemming. 

nvt 
3.Beslissing. 
 Dopingzaak wordt besproken met VDT en Sport Vlaanderen. 
 Richtlijnen en schrijven wordt gericht naar Team Ngabu. 
 

 
Algemeen coördinator 
1. Bespreking. 

• Deadlines  
 

o Basiswerking (beleidsfocus).  
Aanvraag voor subsidiëring voor de basiswerking 2020 in orde gebracht. 
 

o Erkenning. 
De officiële erkenningsaanvraag is ingediend door de algemeen coördinator.  
 

o Beleidsfocussen. 
Voor de verschillende beleidsfocussen werden reeds verschillende dossiers ingediend om extra 
subsidies te verkrijgen. Voor het gevangenisproject werd er ondersteuning aangevraagd. Voor de 
beleidsfocus innovatie werd er een dossier ingediend bij de Koning Boudewijn Stichting voor 
ondersteuning alsook bij Sport Vlaanderen. De algemeen coördinator en Ivo hebben hier het 
nodige voor gedaan.  
 

o FightRep applicatie vooruitgang aanduiding toepassing. 
Voor de FightRepp applicatie werd er samen bekeken met de algemeen coördinator hoe we dit 
project vorm kunnen geven, er werd hiervoor een stappenplan uitgewerkt met FightRep. De 
subsidies van het dossier KBS zullen gebruikt worden om 2019 te overbruggen en via de subsidies 
van Sport Vlaanderen zal het project volledig geïmplementeerd worden in Vlaanderen voor de 
komende 2 jaar.  
 
Om de samenwerking tussen FightRep en de Vlaamse Boksliga vast te leggen werd er een 
contract getekend tussen beide partijen. Er werd duidelijk vermeld dat FightRep titularis blijft 
van het eigendom maar de VBL titularis blijft van zijn doorgegeven gegevens. Beide partijen 
hebben dit ondertekend en er werden foto’s genomen om te vermelden op de website van 
FightRep en de VBL.  
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• Beleidsplan opstellen 2021-2024 
De algemeen coördinator heeft het stappenplan van het beleidsplan overlopen. Dit wordt in detail 
uitgewerkt tegen eind oktober. De verschillende opleidingen voor de trainers worden dan ook 
vastgelegd.  

 

• Ledenbestand. 
Uitleg Ledenbestand: Reeds 43 clubs gebruiken het en reeds 1000 leden in bestand.  

 
o Clubaansluiting verwerken officieel + kader. 

Er is een grote vraag, vanuit onze leden, om de clubaanvraag ook via het online ledenbestand 
door te voeren. Dit zou veel tijd besparen voor de clubs en zo moet er niets meer via papier 
doorgegeven worden.  De algemeen coördinator zal het nodige doen om dit op orde te brengen. 
Bij alle clubs die zich inschrijven willen wij vanuit de VBL kijken voor een cadeau te bezorgen 
om een aansluiting extra aan te moedigen. Eventueel een officieel kader die de  
clubverantwoordelijke kan ophangen in zijn club. Zo is het zichtbaar voor de leden dat zijn club 
officieel erkend is door de VBL. De totale kostprijs wordt geschat op 570 euro. ( 6 euro per 
club). Dit zou geldig zijn vanaf 2020, dus iedereen die in december zijn lidgeld vernieuwd.  
 

o Taaloptie voorzien op ledenbestand en website. 
Aangezien er ook veel leden in Vlaanderen, Franstalig zijn willen we ook een optie voorzien om 
het ledenbestand en de website in het Frans om te zetten. Zo ondersteunen  wij al de leden van 
de VBL. Ook wordt de ledengids uitgewerkt op papier omdat dit ook praktischer is voor veel 
mensen. Ook deze zal voorzien worden in het Nederlands en Frans.   
 

• Recreantentoernooi:  
 

o Planning en evaluatie. 
De voorbije Recreantentoernooien zijn heel goed verlopen, er waren veel mensen aanwezig en 
de organisatie liep zeer goed. Clubs hebben het concept beter door en respecteren de filosofie 
beter. Willy stelde voor  om een kleine mobiele printer te kopen. Zo kan de matchmaking 
makkelijker uitgeprint worden en up to date ingevuld worden bij de weging. Momenteel is alles 
nog met de hand. Volgende RT gaat door op 26 oktober te Golden Gloves Gent.  
Er wordt door Ibrahim nog eens extra verduidelijkt dat een RT enkel kan doorgaan na 
goedkeuring van de VBL. Zo voorzien wij een optimale bezetting aan scheidsrechters en officials 
op elke meeting. Deze editie was iedereen ingeschreven via het online ledenbestand dus waren 
er minder problemen van mensen die toekwamen en geen geldige licentie hadden. 
 

o Prijsklassen. 
Er was een opmerking van een lid van de VBL om de inkomsten gelden te verlagen op de 
kampioenschappen. Deze vraag is al vaker naar voorgekomen om zodoende de bezetting te 
verhogen. De VBL zal verkennen wat de mogelijkheden zijn qua ondersteuning hierin om 
oplossingen te vinden. 

 
2. Stemming. 
nvt 
3. Beslissing. 
 
Contract met Fightrep werd ondertekend door de voorzitter. 
Clubaansluiting en vertaalopties mogen uitgewerkt worden in ons ledenbestand en website. 
Clubkader is goedgekeurd en Ibrahim zal het nodige doen om dit in orde te brengen. 
Een kleine printer zal aangekocht worden ten behoeve van de recreantentoernooien. 
De volgende vergadering zullen regeling omtrent de kampioenschappen besproken worden in aanwezigheid van 
al de leden van de VBL, aangezien er vandaag afwezige waren. 
 
 
Voorzitter,                     Secretaris,  
 Stanley Clough                    Etienne Brusselmans  


