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Dagorde nr 76 van donderdag 19 december 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), Brahim Ait Aadi (bestuurder). 
 
Afwezig:  Etienne Brusselmans ( geëxcusseerd), Luc Dhondt (geexcusseerd) 
 
Uitgenodigd zonder stemrecht: Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator), VZW De Kleine 
Prins. 
 
Ingekomen briefwisseling. 
 
1. Bespreking 

• VZW De Kleine Prins Toelichting 
 
De kleine prins geeft een uiteenzetting betreffende hun systeem voor onze boekhouding. 
Zij hebben een volledig in cloud systeem. Dit zou voor de VBL geschikter zijn, aangezien 
op dit moment er nog veel fouten plaats vinden ten gevolge van de administratieve last. 
Een volledige digitaal systeem met een controlerende actor is interessant. De kostprijs is 
voordeliger en de ondersteuning is gericht op VZW’s. De VBL keurt de transfer van SBB 
naar De kleine Prins goed. De AC zal SBB contacteren alsook De kleine Prins 
 

• SGG  en ethiek 
 
Wat betreft ethiek heeft de VBL ten gevolge van een drukke periode weinig vooruitgang 
geboekt. Andere prioritaire taken diende op punt gebracht te worden. Vanaf februari zal 
Ibrahim hier terug de taken op zich nemen. 
 
2. Stemming 

De Raad van bestuur keurt transfer unaniem goed. 
3. Beslissing 

Transfer van SBB naar de Kleine Prins mag vanaf 2020 gebeuren. 
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Vlaamse liefhebbers boksafdeling. 
 
1. Bespreking: 

• AIBA cursus BBA 
 
Een trainer vanuit Brussel had vorig jaar gevraagd om deel te nemen aan de cursus van 
AIBA. Echter voldeed hij niet aan de minimale vereisten. Hij diende minimum een initiator 
diploma te hebben. Baserend op ons advies heeft hij dit jaar succesvol de cursus 
doorlopen van initiator. Vanaf heden voldoet hij aan de minimale veriesten en kan hij dus 
voorgesteld worden als deelnemer. De VBL zal aan zijn collega’s bij de LFB en de KBBB de 
desbetreffende trainer presenteren. 
 

• Oud lid heraansluiting 
 
Een oud lid van de VBL heeft gevraagd om terug aan te sluiten. De AC vraagt aan de RvB of 
ze de desbetreffende persoon kende aangezien er een verleden mee was voor de 
aanstelling van de AC. Hij kan daarom de situatie niet gepast inschatten. De RvB deelde 
mee dat de desbetreffende lid uitgesloten is en niet meer kan aansluiten ten gevolge van 
ernstige overtredingen tegen ons reglement. 
 

• Update Rudy Grypdonck ervaringsdeskundige 
 
Ten gevolge van de drukte in december heeft de VBL nog geen controle kunnen uitvoeren 
betreffende het dossier van Rudy voor het verkrijgen van een statuut als 
ervaringsdeskundige. De Groof Willy zal zijn aansluiting controleren. 
 

• Recreantentoernooien overzicht 2019 
 
De VBL heeft in 2019 maar liefst 7 recreantentoernooien georganiseerd. Voor 2020 gaan 
wij dit opteren te evenaren. Het concept wordt meer en meer bekend. Echter waren er 
gelegenheden dat de grenzen tussen competitie en recreant vervaagde. De VBL dient 
hierover te waken samen met de VSA. 
 
De VBL zal hand-outs (overzichtsblad) maken, waar een samenvatting van de belangrijkste 
regels op staan. Deze zullen wij altijd meenemen op een Recreantentoernooi. De VSA zal 
verder werk maken om de officials te sturen in dit gegeven, zodat ze goed kunnen waken 
over de filosofie. 
  

• Ledenbestand update clubaansluiting en gids 
 
De eerste clubaansluitingen komen binnen. De gidsen zijn verzonden naar al de clubs. Er 
zijn wel nog mazen in het systeem alsook kleine fouten. Willy en de AC passen zich correct 
aan en hebben tot heden altijd oplossingen gevonden. Dit is het eerste jaar dat wij 
volledig overstappen. De VBL zal daarom ook aanpassingen moeten doen aan de realiteit 
waarin ze opereert om haar werking optimaal te laten verlopen. 
De AC staat tijdens december en januari volledig beschikbaar voor de leden om hun bij te 
staan in het systeem. Hij kan zowel via mail als telefonisch gecontacteerd worden en kan 
alles opvolgen vanop afstand. 
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• Goed bestuur update  
 
Verschoven naar volgende vergadering door druk programma. 
 

• Factuur topsport  
De VBL heeft een factuur opgesteld voor topsport Vlaanderen. Dit betreft ons 
prestatieprogramma 2019. 
 

• Afsluiten boekhouding 2019 en financiële situatie 
 
De Vlaamse Boks Liga heeft een heel actieve jaar achter de rug gevuld met activiteiten. 
Het heeft haar middelen efficiënt toegewezen en volledig verzadigd. Zo heeft het verder 
ingezet op de recreantentoernooien, De Goude Handschoen georganiseerd, een 
internationale seminarie voor de scheidsrechters georganiseerd, geïnvesteerd in het 
ledenbestand en de ontwikkeling van Fight Rep en vele andere projecten. Wij hopen voor 
2020 de lijn door te kunnen trekken en verder te investeren in onze sport werkend naar 
een verenigd en sterker bokslandschap. 

 

• Liga kampioenschappen en Open-Zuid-Nederlandse kampioenschappen 
 
De inschrijvingen voor LK zijn geopend en verstuurd. Voor de OZNK zijn de inschrijvingen 
afgerond. Er zijn vele Belgen vertegenwoordigd. 

 
2. Stemming. 

N.V.T. 
 
3. Beslissing 

Trainer wordt geaccepteerd door de VBL als kandidaat AIBA en zal voorgesteld worden aan 
KBBB voor formele goedkeuring. 
Heraansluiting lid wordt geweigerd. 
Ervaringsdeskundige wordt verder onderzocht. 
 
Vlaamse scheidsrechtersafdeling. 
 
1. Bespreking. 

• VSA algemene vergadering 
 
De algemene vergadering van de VSA zal plaats vinden op 5 januari 2020 te Gent. Het 
secretariaat zal een dagorde bezorgen. 
 

• Referee internationaal en RvB 
 
De leden van de VSA zullen via het ledenbestand ingegeven worden. Hier zal gebruik gemaakt 
worden van de VBL Fanclub. De officials die lid zijn van de raad van bestuur dienen via 
overschrijving de betaling in orde te brengen. 
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• Brief lid VSA 
 
Een brief van een lid van de VSA is binnen gekomen. Er zal tijdens de eerst volgende 
vergadering van de VSA een gesprek georganiseerd worden. Ivo zal uitgenodigd worden als 
neutrale persoon. 
 

• Systeem aanduidingen 
 
Aanduidngen systeem werkt nog niet volledig. Ibrahim was bezig met het ledenbestand en zal 
na de drukte het nodige doen in nauw overleg met Brahim Ait Aadi. 
 
2. Stemming 

N.V.T. 
 
3. Beslissing 

AV vsa zal doorgaan op 05/01/2020. 
VSA zal werken met de fanclub. 
Brief zal besproken worden op volgende vergadering van de VSA. 
Systeem van aanduidingen wordt verder uitgewerkt. 
 
Vlaamse eliteboksafdeling. 
 
4. Bespreking. 

• Onkosten raadslid 
 
Een raadslid meldt dat er onkosten door een andere raadslid werden gemaakt die niet 
duidelijk waren. De AC deelt mee dat raadsleden geen vergoeding mogen ontvangen, maar 
wel recht hebben op het inbrengen van gemaakte kosten. Op de AV is dit goed gekeurd. 
Als raadslid dienen deze wel enkel binnen gebracht te worden indien ze in functie zijn van 
de werking van de VBL. Na een korte toelichting is het duidelijk dat de kosten wel degelijk 
voor de VBL zijn. Het betreft namelijk verplaatsingen en de aankoop van een LEZ-pas om 
Antwerpen binnen te mogen voor vergaderingen van de raad van bestuur. 

 

• Handleiding voor inrichters update 
 
Handleiding voor inrichters is niet meer up to date en bevat verouderde informatie. 
Stanley en de AC zullen deze overlopen en aanpassen waar nodig. 
 
De codex zal ook aangepast worden i.f.v. het voorzien van een duidelijke onderscheiding 
tussen het olympisch stijl boksen en het prof boksen. De VBL zal opteren dit voor de AV 
van 2020 gerealiseerd te hebben. 

 

• Zwarte lijst VEBA. 
 
De zware lijst dient een update te ondergaan. Opmerkingen hieromtrent tijdens een 
meeting dient ook vermeld te worden op een PV tijdens een meeting. 
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• Examen manager data selecteren: 
 
De cursus “Agent van een bokser” zal in januari georganiseerd worden. We houden eerst 
een infoavond op 16 januari 2020 te Gent, Huis van de Sport gevolgd door een examendag 
op 28 januari 2020. Het examen zal driedelig zijn. Eerste deel schriftelijk, tweede deel 
praktijk en administratie gevolgd door een laatste deel mondeling over ethische zaken. De 
voorwaarden om deel te nemen zijn: 

▪ Minimum 21 jaar 
▪ Minimum 2 jaar onafgebroken aangesloten bij de VBL. 

 
AC zal de accommodatie reserveren en catering voorzien. 
 
De wedstrijdboekjes van de VBL zijn volgens Ibrahim qua uitstraling verouderd en kunnen een 
nieuwe look gebruiken. Hij zal eens onderzoeken voor een het voorzien van een nieuw look 
voor de boekjes. 
 
5. Stemming 

N.V.T. 
 
6. Beslissing 

Onkosten van raadsleden worden geaccepteerd. 
Handleiding wordt herzien. 
Codex wordt herzien. 
Zwarte lijst wordt herzien. 
Examen voor agent zal georganiseerd worden op 28/01 met voorafgaande een infodag. 


