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Verslag nr. 84 - vergadering raad van bestuur. 
 

Datum: donderdag 28 jan. 2021. 
 

Locatie: Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22/34, 2600 Berchem. 
 

 
Aanwezig: Stanley Clough (voorzitter), Emmanuel Demanet (ondervoorzitter), 
Willy De Groof (bestuurder), Luc Dhondt (bestuurder),  
 
Verontschuldigd:  Brahim Ait Aadi (bestuurder). 
Afwezig:   Etienne Brusselmans (bestuurder). 
 
Uitgenodigd: Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator). 

 
 

Voor aanvang van de vergadering is vraag gesteld door een lid van de raad van bestuur om een publieke notitie 
te verwijderen zichtbaar op het bord in het vergaderlokaal. Op de vraag is ingegaan en de betreffende notitie 
is verwijderd. Deze notie was het onderwerp van een overleg binnen de raad van bestuur. 

 
VASTE AGENDAPUNTEN. 

 
Goedkeuring verslag vorige vergadering. 
 
Verslag vorige vergadering nr. 83 goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

Inkomende en of uitgaande briefwisseling. 
 
Niks te noteren. 
 

Financieel overzicht 2021. 
 
Financiële rapportering, update tot en met 1/1/2021. Overzicht mondeling gegeven door Willy De Groof. 
De federatie beschikt nog steeds over de nodige solvabiliteit en de liquide middelen zoals blijkt uit het 
financiële overzicht ook in deze moeilijke tijden. Aansluitingen clubs en leden met een duidelijke vertraging 
tegenover vorige jaren naar aanleiding corona pandemie. 
 

Nazicht To Do lijst. 
 
Overlopen en waar nodig aangepast, indien nodig zullen bepaalde punten worden besproken op de volgende 
vergadering. 
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Mededeling(en) in verband met de K.B.B.B. 
 
Niks te melden. 

 
 

VARIABLE AGENDAPUNTEN  
 

Uitgenodigd  
(Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator) 

 
Recent is een lichte versoepeling aangekondigd in de geldende corona maatregelen, naar de leden zal door de 
algemeen coördinator de nodige communicatie worden gevoerd. Als er verdere vragen zijn omtrent deze 
versoepelingen kan men steeds de algemeen coördinator contacteren. 
 
Beleidsperiode (2021-2024), het goedgekeurde beleidsplan zal verder worden geïmplementeerd met de nodige 
aandacht voor goed bestuur, begroting en dubbel boekhouden. 
 
Heraansluitingen 2021 en verplichting in te vullen aanspreekpersoon integriteit (API) de raad van bestuur heeft 
beslist na overleg dit te wijzigingen van verplicht naar optioneel. De clubs kunnen zich op die manier her 
aansluiten zonder een API aan te duiden. Niettegenstaande streeft de raad van bestuur ernaar op termijn dat 
alle clubs een API aan duiden. De algemeen coördinator zal op korte termijn het nodige doen om de bestaande 
software aan te passen. 
 
Overzicht opleidingen, een overzicht is gegeven van de huidige en toekomstige opleidingen. Deze kan men altijd 
raadplegen via de website van de federatie. 
 
Parkibox, een nieuw project zal worden opgestart, door de algemeen coördinator is een toelichting gegeven bij 
dit project. De gegeven toelichting zal worden gepubliceerd op website van de federatie. 
 
Website Boxebelgium, een zeer geslaagde presentatie is gegeven aan de raad van bestuur en unaniem 
goedgekeurd. Een gevraagd bijkomend budget is toegestaan. Na goedkeuring door de Franstalige liga zal de 
website online gaan voorzien op 1/3/2021. Ter ondersteuning zal een promo video worden geproduceerd. 
 
Met de universiteit VUB zijn er prille contacten om op termijn een volwaardig boks centrum uit te bouwen naar 
analogie met buitenlandse centra. Alle nodige faciliteiten zouden aanwezig zijn om te voldoen aan de 
topsporteigenschappen. Dit alles onder voorbehoud van financiële haalbaarheid van het project. 
 
Straatwedstrijden, er bereiken de raad van bestuur berichten dat er organisaties op het getouw zijn gezet in de 
publieke ruimte geassocieerd met olympisch boksen. Daarbij worden de geldende corona maatregelen niet in 
acht genomen en zijn deze organisaties een gevaar voor volksgezondheid. De algemeen coördinator zal een 
schrijven richten aan alle clubs in verband met deze materie. 
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Liefhebbersafdeling – topsportcommissie. 
 
 

 
Projectie Vlaamse en Belgische kampioenschappen 2021. 
 
De intentie is dat de Vlaamse ligakampioenschappen worden georganiseerd begin november 2021 mits in 
achtneming van de geldende corona maatregelen. De Belgische kampioenschappen zullen in overleg met de 
Franstalige liga worden ingepland mogelijks in december 2021. Het is de bedoeling dat de leden van de huidige 
Vlaamse ligaploeg kunnen deelnemen een beide kampioenschappen. 
 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Voorstel Vl. ligakampioenschappen begin november 2021, Belgische kampioenschappen in 

overleg met Franstalige liga. 
 
 

Kwalificatietornooien OS Tokio. 
 
Na een recente wijziging in de samenstelling van de ligaploeg Topsport zal advies worden gevraagd aan het BOIC 
hoe om te gaan met deze gewijzigde situatie. Willy De Groof zal contact opnemen met de verantwoordelijke 
binnen het BOIC. 
 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Contact BOIC via Willy De Groof. 
 
 

Deeltijdse vacature technisch directeur Topsport Vlaamse Boks Liga. 
 
Vanuit Topsport Vlaanderen zijn de nodige financiële middelen voorzien om deze voorziene vacature in te vullen.  
De raad van bestuur erkent de noodzaak van deze functie van technisch directeur en zal de nodige stappen 
zetten om tot een functieomschrijving te komen. Deze omschrijving zal worden voorgelegd op de volgende raad 
van bestuur en na goedkeuring door de raad van bestuur zal de vacature publiek worden gemaakt met de 
bedoeling deze in te vullen op korte termijn. 
 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Opvragen functieomschrijving en bespreken volgende raad van bestuur. 
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Eliteafdeling. 

 

 
 

Scheidsrechter afdeling (VSA). 
 

 

Varia. 
 
Bedrijfscoach. 
 
Op korte termijn wenst de raad van bestuur de samenwerking aan te gaan met een bedrijfscoach. Deze zal 
functie- en evaluatiegesprekken organiseren met de werknemers van de federatie.  

 
 
Mandaat Directeur Sport Kader Opleidingen (DSKO). 
 
Dit mandaat is opnieuw ingevuld door de algemeen coördinator na goedkeuring van 5 van de 6 bestuurders. 
 

 
Oneigenlijk gebruik van functieomschrijving. 
 
Aan de persoon in kwestie is de vraag gesteld naar aanleiding van een functieomschrijving op sociale media.  
De desbetreffende persoon riposteerde, de gebruikte omschrijving is in overeenstemming met Sport Vlaanderen. 
 

 
Materiaal- en kledij sponsor Green Hill. 
 
Door de raad van bestuur is een overeenkomst afgesloten met de firma Green Hill als kledij- en materiaal 
sponsor voor een periode van 3 jaar vanaf 1 januari 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vlaamseboksliga.com/


                                                        
Secretariaat, correspondentieadres 

P.a. Moerbeistraat 5 – 2811 Mechelen-Hombeek 
etienne.brusselmans@telenet.be 

Tel. 015336630 
Ondernemingsnr. BE 0879.722.890 
Bankrek. nr. BE08 0013 8598 5813 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maatschappelijke zetel en bezoekadres 

Vlaamse Boks Liga vzw 

P.a. Boomgaardstraat 22/34 
2600 Berchem 

www.vlaamseboksliga.com  

 
 
 
 
 
Voor het verslag, opgetekend op datum van 4 feb. 21. 
 
In opdracht, 
 
Luc Dhondt, bestuurder. 
 
 
Stanley Clough,          Etienne Brusselmans, 
 
Voorzitter          Secretaris 
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