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Uitnodiging en dagorde algemene vergadering 23 augustus 2020 

 
Geacht Lid, 

 

De raad van bestuur van de Vlaamse Boks Liga nodigt u graag uit voor haar jaarlijkse Algemene 

vergadering op zondag 23 augustus 2020 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 23 augustus 2020 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. 

 

Bij het aanmelden onvangt elk lid een goodiebag met alle documenten nodig voor de Algemene 

Vergadering.  
 

 

Praktisch 

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

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

Aanvang ledenvergadering 12 :00 – 14 :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  
               etienne.brusselmans@telenet.be    www.vlaamseboksliga.com                                                                                                           
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DAGORDE 

 

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

 

De leden van de algemene vergadering worden verwelkomd door de raad van bestuur. Er wordt één 

minuut stilte ter negadachtenis van het heengaan van de Federaal Voorzitter Willy Bosch 

en Philippe Van Geert, leden van de Vlaamse Boks Liga ingelast.  

De algemene vergadering geeft een applaus ter gelegenheid van de prestatie van Delfine Persoon in 

Groot-Britannie.  

 

2. Nazicht van de volmachten en stemgerechtigden. 

 

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

Resultaat: 

Op 73 stemgerechtigden zijn er 40 aanwezig, bestaande uit 32 clubs ( 4 volmachten inbegrepen) 

één vertegenwoordiger van de VSA, VLBA, VEBA en 5 officielen van de Raad Van Bestuur. 

3 nieuwe clubs aangesloten in 2020 waren ook aanwezig, maar kunnen niet meestemmen over het jaar 

2019. Zij zijn aanwezig in functie van de ledenvergadering.  

 

3. Goedkeuring van het verslag van de algemene statutaire vergadering van 2019. 

 

Het betreft de verslagen van de Algemene Statutaire Vergadering op 12 mei 2019 en de Bijzondere 

Algemene Statutaire Vergadering op 2 juni 2019. 

 

Beslissing: 

De verslagen worden unaniem goedgekeurd door de AV. 

 

4. Financieel verslag 2020. 

a. Financiele verslaggeving. 

De jaarrekening, balans en bijhorende financiële documenten zijn via mail bezorgd. De voorbije 3 jaar 

heeft de VBL altijd een presentatie gegeven omtrent een dubbele boekhouding om zodoende de kennis 

hiervan te verhogen bij de leden. Dit jaar hebben wij hier niet voor gekozen, aangezien wij dit niet meer 

nodig achten. De algemeen coördinator deelt mee dat de VBL goed binnen de bugettaire grenzen is 

gebleven en verrast was over hoe goed de begroting in elkaar zat. De algemeen coördinator deelt ook mee 

dat de raadsleden hun taken op vrijwillige basis uitvoeren en enkel een onkostenvergoeding ontvangen 
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betreffende hun werkelijk gemaakt kosten. Zodoende geeft de coördinator kort een toelichting over de 

bestuursvergoedingen. 

 

Een lid van de algemene vergadering geeft als opmerking dat zij graag de documenten eerder bezorgd 

krijgen. De algemene coördinator deelt mee dat hij volledig gelijk heeft. De documenten zijn laattijdig 

bezorgd en geven de leden daarom te weinig tijd om alles grondig te lezen. De algemeen coördinator 

deelt mee dat ten gevolge van de coronamaatregelen ons financiele comité niet samen kon komen en alles 

de laatste weken is moeten gebeuren. De Vlaamse Boks Liga gaat er werk van maken dat de leden al de 

documentatie in de toekomst ruimschoot op tijd ontvangen. 

 

b. Verslag secretaris. (Etienne Brusselmans) 

 

Het jaarverslag van de secretaris kan als bijlage teruggevonden worden voor raadpleging. 

Er waren geen opmerkingen. 

 

c. Verslag rekening nazichters. 

 

Het verslag van de nazichters Yamina Zebchine en Jef Van Driessche wordt voorgelezen 

door de voorzitter. 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

5. Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2019 (wordt aangeleverd). 

 

De jaarrekening van 2019 is aan al de leden digitaal alsook gedrukt bezorgd. 

Jaarrekening 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

6. Goedkeuring van de begroting voor 2020 (wordt aangeleverd). 

 

De begroting is gedrukt alsook digitaal aan al de leden bezorgd. De VBL deelt mee dat aanpassingen zijn 

gebeurt op inkomsten en uitgave ten gevolge van de coronacrisis. 

 

De begroting voor 2020 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

7. Goedkeuring jaarplan en meerjaren beleidsplan ( wordt aangeleverd). 
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De Vlaamse Boks Liga heeft haar jaar -en meerjarenplan digitaal bezorgd aan de leden. Een gedrukte 

versie is ook ter plekke beschikbaar voor raadpleging en de algemeen coördinator is aanwezig voor 

eventuele nadere toelichting. Ook hier is de opmerking dat de documenten eerder bezorgd dienen te 

worden, zodat de leden deze tijdig kunnen raadplegen. 

Het jaarplan en meerjaren plan worden unaniem goedgekeurd. 

 

8. Ontlasting van de bestuurders. 

Unaniem doedgekeurd. 

 

9. Aanduiding van 2 rekeningnazichters. 

 

De A.V. duidt Francis De Donder en Eric Van Vaerenbergh aan als nazichters voor 2020. 

 

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

 

Het jaarverslag van de VLBA kan als bijlage teruggevonden worden voor raadpleging. 

Er waren geen opmerkingen. 

 

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

 

Het jaarverslag van de VEBA kan als bijlage teruggevonden worden voor raadpleging. 

Er waren geen opmerkingen. 

 

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

 

Brahim Ait Aadi leest het jaarverslag van de VSA voor aan de aanwezigen. Op vraag van Brahim Ait 

Aadi wordt een video omtrent de seminarie voor de scheidsrechters en juryleden gedemonstreerd. 

 

Er waren geen opmerkingen.  Het volledig verslag wordt nog als bijlage toegevoegd. 
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13. Verslag algemeen coöridnator  

a. Goed bestuur omgang door de federatie 

 

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

heeft veel aanpassingen en verandering ondergaan, maar dient nog op advies van onze dossierbeheerder 

en de raad van bestuur zaken op punt te brengen zodat wij als federatie optimaal kunnen groeien, 

aangezien wij de goede kant aan het opgaan zijn. We merken ook dat de VBL beter functioneert ten 

gevolge van deze aanpassingen gebruikmakende van de adviezen geformuleerd door Sport Vlaanderen, 

de code van Muyters alsook de gesprekken met Koen Termont. 

   

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 2019 hebben geen verrichtingen plaats gevonden waarbij er sprake was van een belangenconflict. Er is 

daarom niets opgenomen in een register hieromtrent. 

 

14. Aanpassingen inwendige orde.  

 

De aanpassing in ons inwendige orde zijn in functie van het nieuwe GES-decreet en een integriteitsbeleid. 

Al de bijhorende documentatie is bezorgd aan de leden van de algemene vergadering. De aanpassingen 

die worden voorgesteld zijn op advies van advocatenkantoor Stibbe. Zij bieden hierin ondersteuning voor 

de VBL. Zodoende zijn onze regels voldoende waterdicht opgesteld om grensoverschrijdend gedrag 

tuchtrechtelijk aan te kaarten. 

 

De aanpassingen worden unaniem goedgekeurd. 
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Ledenvergadering 
 

 
1. Evaluatie online applicatie ledenbestand.  

 

De algemene coördinator vraagt aan de leden van de algemene vergadering of er opmerkingen zijn i.v.m. 

het online ledenbestand. Één lid deelt mee dat een systeem voor de opvolging van de aanmaak van de 

lidkaarten een interessante toevoeging is. De algemeen coördinator brengt iedereen op de hoogte dat de 

VBL al een dergelijk systeem hanteert binnen het ledenbestand voor de opvolging van de aanmaak van de 

lidkaarten. De aflevering van de lidkaarten verloopt bij de recreanten trager, aangezien het er veel zijn en 

door Willy De Groof alleen worden aangemaakt. Hij maakt gebruik van gelegenheden, zoals de AV om 

de lidkaarten te overhandigen aan de clubs of tijdens bijvoorbeeld kampioenschappen. Anders stuurt hij 

ze op via de post. 

 

 

2. Voorstelling applicatie FightRep.  

 

De algemeen coördinator en Francesco Cilurzo ( Founder Fight Rep) geven een presentatie omtrent de 

voortgang en werking van Fightrep. Voor een gedetailleerd inzage verwijzen wij de leden door naar de 

videopresentatie (link mail). 

 

3. Website Boxebelgium.  

In functie van de ontwikkeling van Fightrep is BoxeBelgium overgenomen. Deze zal een update krijgen.  

 

4. Gala Golden Glove.  

Raadslid Demanet Emmanuel geeft een toelichting omtrent De Gouden Handschoen. Dit jaar zal deze ook 

doorgaan, afhankelijk van de coronamaatregelen. Weliswaar aangepast door het verkort seizoen. Het is 

een gegeven dat zich voornamelijk focust op het prof boksen, maar ook aandacht geeft aan het amateur 

boksen. Er is namelijk ook een sectie “Beste amateur” voorzien. Deze wordt verkozen via een 

puntensysteem vanuit de KBBB. Voor de andere categoriëen zijn er neutrale juryleden gekozen. Het zijn 

journalisten die zich focussen op de bokssport. Dit jaar wordt de editie niet enkel ondersteund vanuit de 

VBL, maar ook door de andere collega federaties. Zo wordt het nationaal karakter ervan nogmaals 

verankerd. 
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Een lid deelt mee dat het puntensysteem ook rekening dient te houden met het niveau van een kamp. Zo 

kan een winst op een EK niet gelijkgesteld worden aan een winst op een BK. Het puntensysteem kan 

daarom wat verfijnder uitgewerkt worden. 

 

5. Evaluatie recreantentornooien.  

 

De recreantentoernooien zijn gelanceerd eind 2017 en begint te groeien in populariteit. Zo zijn er in 2018 

3 edities georganiseerd en in 2019 maar liefst 7. Wij hopen dat de lijn zich voort zet. De algemene 

coördinator deelt wel een bezorgdheid mee dat er enkele edities te wedstrijdgericht waren en daarom in 

strijd zijn met de filosofie van het concept. Wij dienen hier dus gezamenlijk over te waken. Hij benadrukt 

daarom het belang van de trainers bij het verspreiden van de filosofie onder de boksers. Dit project wordt 

voortgezet aangezien het de goede kant opgaat en de VBL zal blijven waken over de filosofie samen met 

haar scheidsrechters -en liefhebbersafdeling alsook al haar trainers. 

 

6. Ligaploeg.  

 

De topsportcoördinator geeft een toelichting omtrent de topsportwerking. Het ontwikkelingsprogramma 

en de bedoeling ervan wordt toegelicht alsook het prestatieprogramma. Het ontwikkelingsprogramma 

betreft geïdentificierde talenten die de mogelijkheid krijgen om aan verkennende internationale 

toernooien deelt te nemen. Het prestatieprogramma zijn boksers die op internationaal niveau dienen te 

presteren, meer specifiek op A-toernooien. Rond beide programma’s zijn trainingen georganiseerd. De 

samenstelling van de ploegen wordt kort toegelicht. Hij deelt ook mee dat er op nationaal niveau een 

werking zal uitgewerkt worden met het BOIC en onze partners. Er wordt op gestructureerde basis een 

openliga trainingen georganiseerd. De topsport coördinator deelt mee dat iedereen welkom is. 

 

7. Beleid ethiek.  

 

De algemeen coördinator licht de leden in omtrent het beleid rond ethiek en het aankomende GES-

decreet. Hij deelt meer dat er een API is aangeduid en in de toekomst elke club een API zal moeten 

hebben. Deze maatregelen worden wettelijk verankerd in een decreet (decreet voor gezond en ethisch 

sporten) die van kracht zal gaan op 1 januari 2021. De algemene coördinator zal zien of hij binnen het 

ledenbestand in sectie kan voorzien om een API in op te nemen per club. 
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8. Corona en de bokssport.  

 

Ten gevolge van de coronaepidimie lijdt de sportsector enorm. De federatie volgt de situatie nauw op en 

zal de clubs op de hoogte blijven houden. Om de bokssport te revitaliseren heeft de VBL gekozen een 

coronafonds op te starten. Deze bestaat uit 4 pijlers: 

 

o Financiële ondersteuning voor inrichters: 

▪ De Vlaamse Boks Liga zal de kosten voor de officials op zich nemen om de inrichters te 

ondersteunen. 

o Extra korting op de werkingsbijdrage voor inrichters: 

▪ De VBL zal de inrichters van een extra korting voorzien (100%) op de werkingsbijdrage 

voor meetings in België voor de aangesloten leden. 

o Organisatie van Fight Factories zonder publiek: 

▪ Om boksers de mogelijkheid te geven om te boksen in Vlaanderen, zal de VBL zich extra 

inzetten voor de organisatie van Fight Factories zonder publiek. 

o Sensibilisering: 

▪ De Vlaamse boks Liga zal inzetten op acties om de bokssport te promoten alsook haar 

heropstart. 

 

De coronafonds maatregelen ( 4pijlers) zijn geldig vanaf 01/09/2020 tot en met 30/06/2021 indien ons 

dossier wordt goedgekeurd bij Sport Vlaanderen. De leden kunnen hiervan ( 4 pijlers) genieten zolang de 

budgetten dit toelaten.  De VBL zal deze maatregelen enkel implementeren na een goedkeuring door 

Sport Vlaanderen voor de ondersteuning in functie van de coronaepidemie. Indien de middelen van de 

fonds voor 30/06/2021 volledig zijn toegewezen, stopt de ondersteuning en vervallen de maatregelen. Er 

zal daarom een plafondbedrag gehanteerd worden. Meer informatie hieromtrent volgt nog. 

 

9. Varia.  

De Vlaamse Boks Liga benadrukt nogmaals dat wij samen dienen te bouwen aan een sterker 

bokslandschap. De federatie heeft dit de voorbije jaren ongetwijfeld getoond middels investeringen in 

functie van het algemeen belang (Online ledenbestand, Fightrep, recreantentoernooien,…). Echter wilt het 

de leden erop wijze dat een aansluiting als club inhoudt dat ook de leden correct geregistreerd dienen te 

worden. De grote meerderheid van de clubs doen dit en leveren daarom hun bijdrage aan een verenigd en 

sterker bokslandschap. Echter zijn er een paar clubs die de regels van de inwendige orde niet respecteren 

en hun leden niet correct registreren binnen het online ledenbestand. Hierdoor genieten zij wel van al de 

voordelen, maar dragen zij niet een gelijkaardig steentje bij als de andere clubs. We hopen dat deze clubs 
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hun verantwoordelijkheid hierin opnemen om zodoende ook de filosofie van een verenigd en sterker 

bokslandschap uit te stralen. In de toekomst zal de VBL hier harder in op treden, maar vorolopig geven 

wij uiteraard de tijd aan de clubs om zich hiervoor te herorganiseren. Zodoende hopen wij dat tegen 

volgend jaar deze clubs mee trekken aan het touw richting succes! 

 

Een lid deelt ook mee dat er clubs zijn die de regels omtrent de coronamaatregelen overtreden en dit 

vervolgens op socialmedia plaatsen. Dit brengt onze sport in een slecht daglicht. Als beoefenaars van de 

Noble Art of Selfdefence dienen wij hoffelijk genoeg te zijn om de maatregelen te respecteren of op zijn 

minst bij een overtreding dit niet op social media te plaatsen. Zodoende prikkel je andere asociaal gedrag 

te volgen en breng je onze prachtige sport verkeerd in beeld. Een voorstel is eventueel om een schrijven 

rond te sturen hieromtrent om de leden te sensibiliseren. 

 

De algemeen coördinator sluit de ledenvergadering met een Q&A. 

 

 
Voorzitter           

Stanley Clough           

 

 

 

Raad van Bestuur - verslaggever 

Willy De Groof 

 

 

 


