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Gent, 3/2/2020       
    

Verslag nr. 77 - vergadering raad van bestuur. 
 

Datum: woensdag 29 januari 2020. 
 

Locatie: Huis van de Sport, Boomgaardstraat  22/34, 2600 Berchem. 
 

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

- Teneinde de algemeen coördinator  zijn administratieve taken te ontlasten en op termijn eventuele 
belangen conflicten te vermijden zal de verslaggeving aangaande de raad van bestuur vanaf heden 
gebeuren door Luc Dhondt.  

 

Afsluiting boekjaar 2019. 
 
Bedoeling is het boekjaar af te sluiten voor 22/2 in overleg met het accountkantoor SBB. Aan de diverse 
afdelingen is gevraagd hun werkingsverslag voor 1/3/2020 te bezorgen. De algemene vergadering is voorzien in 
mei 2020, locatie en datum worden nader bepaald. 
 
 

Liefhebbersafdeling. 
 

 

Opleidingen AIBA, organisatie kwalificatietornooien Londen en Parijs. 
 
De raad van bestuur wenst verder te investeren in diverse opleidingen georganiseerd door AIBA. Scheidsrechters 
in het bezit van geen of 1 AIBA ster zullen zich kunnen op termijn bijscholen, de algemeen coordinator, zal 
contact opnemen wanneer en waar er opleidingen zijn voorzien. Met alle betrokken verantwoordelijken actief 
tijdens de kwalificatietornooien, Londen en Parijs zal een overleg worden georganiseerd om duidelijke afspraken 
te maken. 
 

Ligakampioenschappen 2020. 
 
230 inschrijvingen, 30 inschrijvingen meer dan vorig jaar, totaal 164 kampen wat neerkomt op 27 a 28 kampen 
per wedstrijddag. Vlotte afhandeling wat betreft betaling waarborgen en aansluitingen vergunningen, een 
bedankt aan alle clubs voor de vlotte medewerking. 
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Online aansluitingen leden. 
 
Een record aantal aansluitingen 2019, alle clubs zijn ermee vertrouwd en doen de aansluitingen online. 
Niettegenstaande dat zijn hier en daar een update nodig in de toekomst. Indien vragen kan men steeds terecht 
bij de algemeen coördinator. 
 

Ledenbestaand. 
 
Het aangesloten aantal leden blijft groeien jaar na jaar. 2018 aangesloten leden 2300, 2019 aangesloten leden 
2750, doel voor 2020 is kaap ronden van 3000 aangesloten. 
 

Onkostenvergoeding geselecteerde atleten BOIC. 
 
Naar aanleiding van de selectietornooien in Londen en Parijs is door de raad van bestuur unaniem beslist de 
atleten welke tot op heden geen onkostenvergoeding hadden verkregen deze een vergoeding toe te wijzen retro 
actief vanaf 1/12/2019 tot en met 31/5/2020. 
 

Stage Marokko. 
 
De stage georganiseerd door algemeen coördinator in Marokko in het perspectief van de kwalificatietornooien is 
zeer positief verlopen. De kosten werden gedragen door de deelnemers zelf, het verblijf ter plaatse was gratis. 
Hoog sportief niveau, goede sfeer, vlotte samenwerking. Als aandenken zal de  algemeen coördinator een foto 
op groot formaat voorzien en bezorgen aan de Marokkaanse gasten. 
 

Boekhouding de Kleine Prins. 
 
Het boekhoudkantoor de Kleine Prins zal voortaan in instaan voor de boekhouding. De overdracht en de nodige 
volmachten door de bestuurders zijn op enkele details zo goed als rond. 
 

Applicatie Fightrep. 
 
Deze zal worden getest op 9/2/2020 in Opwijk in de aanwezigheid van de scheidsrechters. Na de test zal een 
debriefing volgen aan alle betrokkenen en bijsturen waar nodige. Het is de bedoeling van de federatie op 
termijn meer en meer digital te gaan werken, bijvoorbeeld zoals het proces verbaal van een boksmeeting. 
 

Opleidingsaanbood 2020. 
 
Cursus initiator, voorzien in april te Mechelen, datum nader te bepalen. Op de kampioenschappen is er opnieuw 
controle wie niet in bezit is van diploma’s zal niet kunnen aanwezig rond de ring tenzij men zich inschrijft voor 
de volgende cursus. 
Cursus Get Fit to Box, zal doorgaan in april te Mechelen, dit in samen spraak met het RVSP. 
Cursus verzorger, plaats en datum nader te bepalen, voorstel de cursus meer praktijk gericht te organiseren 
waarbij een persoon met een internationale reputatie, AIBA, WBC, ter plaatse aanwezig zou zijn op de cursus 
gedurende 1 dag. Inschrijving zal 50€ bedragen als deelname. 
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Aanpassingen wetgeving VZW. 
 
Bestaande vzw’s moeten vanaf 1/1/2020 een statutenwijziging doorvoeren, betreft de gegevens die moeten 
vermeld worden als VZW op diverse stukken al dan niet elektronisch. Ten laatste 1/1/2024 moet dit in orde 
worden gebracht. 

 
 

Eliteafdeling. 
 

 

Bezoek Floyd Mayweather jr. 
 
Op vrijdag 28/2 komt Floyd Mayweather jr. op bezoek in de Lotto Arena te Antwerpen, enkele leden aangesloten 
bij de federatie zullen actief deelnemen tijdens zijn bezoek door middel van verschillende demonstraties. De 
Vlaamse Boks Liga zal eveneens visueel aanwezig door banners, display’s. Er zal worden uitgekeken naar een 
origineel cadeau voor aan hem te overhandigen naar aanleiding van het bezoek. 
 

Cursus agent. 
 
infosessie 13 personen aanwezig, op het examen 10 personen. 
 

Website BOXREC. 
 
Deze zal in de nabije toekomst volledig betalend worden en dit per naam voortaan zullen ook federaties over de 
toegang kunnen beschikken. 
 
 
 

Scheidsrechtersafdeling. 
 

De laatste algemene vergadering is vlot verlopen met de nodige discipline. Doch de laatste vergadering verliep 
in een gespannen sfeer tussen de bestuursleden onderling. De samenwerking lijkt meer en meer te verzanden en 
op termijn is een werking als deze niet houdbaar. 
 
 

Varia. 
 

Een dokter wenst de aanstelling als ringarts, teneinde de erkenning te bekomen moet er contact worden 
opgenomen het RVSP. 
 
De Franstalige liga oppert het voorstel om de kosten van de kwalificatietornooien te financieren door middel van 
de verhoging van 5€ op alle vergunningen. Na grondig overleg binnen de raad van bestuur werd dit voorstel 
unaniem afgewezen. 
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De door topsport Vlaanderen niet financiering van een geselecteerde atleet door het BOIC naar aanleiding van 
de kwalificatietornooien in Londen en Parijs en na overleg binnen de raad van bestuur is een unanieme beslissing 
genomen dat deze door federatie zullen gedragen worden uit de werkingsmiddelen.  
Dit zal zo worden gecommuniceerd aan de technisch directeur van de federatie. 
 
 
 
 
 
Voor het verslag,  
 
 
 
 
 
 
In opdracht, 
 
Luc Dhondt, bestuurder. 
 
 
 
 
 
 
 
Stanley Clough,          Etienne Brusselmans, 
 
 
Voorzitter          Secretaris 
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