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Verslag nr. 78 - vergadering raad van bestuur. 
 

Datum: donderdag 20 februari 2020. 
 

Locatie: Coveliersgebouw, 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). 
 

 
VASTE AGENDAPUNTEN. 

 
Goedkeuring verslag vorige vergadering. 
 
Verslag vorige vergadering, nr. 77 goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

Inkomende en of uitgaande briefwisseling. 
 
Schrijven D. Persoon over nieuwe boks hal te Gits. 
Agressie toeschouwer tegenover scheidsrechter D. De Sutter tijdens boksgala. 
 

Financieel overzicht 2020. 
 
Tot op heden positieve cashflow voornamelijk te wijten aan de heraansluitingen van de clubs en de leden. 

 

Nazicht To Do lijst. 
 
Overlopen en waar nodig aangepast. 

 

Mededeling(en) in verband met de K.B.B.B. 
 
Officieel geen enkele kandidatuur ontvangen voor de hoedanigheid van federale voorzitter K.B.B.B. tot op 

datum van deze vergadering. 
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VARIABLE AGENDAPUNTEN. 

 
 

Liefhebbersafdeling. 
 

 

Reglement verplicht dragen helm t/m categorie youth. 
 
De raad van bestuur is van oordeel dat de reglementen zoals voorzien in de codex te allen tijde moeten worden 
gerespecteerd, onderlinge afspraken onder de trainers in verband met het dragen van de helmen zijn ten 
strengste verboden. 

• Stemming: NVT 

• Beslissing: Codex altijd volgen. 
 

Kledij selectietornooien, Londen en Parijs. 
 
Betreft bestelling van kledij zal gebeuren via T. Janssens. De raad van bestuur dringt erop aan een samenkomst 
te beleggen met de verantwoordelijken voor de beide tornooien, zijnde A. Verbeure, afgev. AIBA en de beide 
technische directeurs van de liga’s nl. H. Firens en B. Diallo. W. De Groof zal A. Verbeure aanschrijven in 
verband met dit punt. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Via A. Verbeure samenkomst beleggen om duidelijke afspraken ter plaatse te maken.  

 
Fightrep app update. 
 
De app is in volle ontwikkeling en heeft een beta test ondergaan, bedoeling is de app te lanceren eind 2020. 
Een onderzoek over de haalbaarheid om de huidige papieren versie, PV van een meeting, te vervangen door een 
digitale versie zal worden uitgevoerd. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: NVT 
 

Diploma controles tijdens Vl. ligakampioenschappen. 
 
Ib. Emsallak zal tijdens de kampioenschappen de controle uitvoeren op het bezit van de nodige diploma’s. 
Personen die niet voldoen, zal hij nodige opleidingen aanbieden om de vereiste diploma’s te behalen. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Controle door I. Emsallak. 
 

Aankoop boks materiaal. 
 
Alle materiaal die wordt aangekocht moet voortaan steeds gedekt zijn door een goedkeuring van offerte door de 
raad van bestuur. Indien niet zal geen uitvoering van betaling geschieden. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Offerte steeds voorleggen, bij goedkeuring raad van bestuur, overgaan tot aankoop. 
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Aansluiting R. Hotak. 
 
Bokser was/is eerder aangesloten in Eupen, beschikt blijkbaar hij over een Duitse en Vlaamse boks vergunning 
(Fl. Oostende) wat moeilijkheden zou kunnen opleveren als hij deelneemt aan ligakampioenschappen. W. De 
Groof zal de nodige contacten leggen om eventuele extra sportieve moeilijkheden te vermijden. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: W. De Groof neemt verdere info. 
 
 

Eliteafdeling. 

 
 

Evaluatie tijdelijke vergunningen agent zonder deelname aan het laatste examen. 
 
Als men niet deelgenomen heeft aan het laatste examen agent kan men geen nieuwe tijdelijke vergunning 
bekomen. 2 Personen kunnen herexamen afleggen en 4 personen zullen deelnemen aan het herexamen zonder 
dat ze in aanmerking komen voor een herexamen. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Om een vergunning te bekomen slagen in het nodige examen. 
 
 

Klacht naar aanleiding Benelux kampioenschap. 
 
Op 28/3 gaat er een Benelux kampioenschap door in Nederland. Voor deze kamp werd een overeenkomst 
opgesteld met I. Teffahi. Doch I. Teffahi hield zich niet aan de overeenkomst met de inrichter van het Benelux 
kampioenschap en kreeg het voorstel een kamp te gaan boksen op 29/2 in Frankrijk. Bij nader overleg heeft de 
organisator een vervanger gevonden voor I. Teffahi en is de zaak in der minne geregeld. De raad van bestuur 
dringt eropaan om de aangegane overeenkomsten te respecteren om alle verdere moeilijkheden te vermijden. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Toestemming om kamp in Frankrijk te boksen.  
 

Lijst kampioenen elite boksers. 
 
De update(s) zullen beschikbaar zijn via de websites op Boxebelgium en de Vlaamse Boks Liga. 
• Beslissing: NVT. 
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Scheidsrechter afdeling. 
  

 

Agressie toeschouwer tegenover scheidsrechter D. De Sutter tijdens boksgala. 
 
Naar aanleiding van een geval van agressie tegenover een scheidsrechter kan de Vlaamse Boks Liga op 
tuchtrechtelijk vlak geen maatregelen nemen aangezien desbetreffende persoon niet aangesloten is bij de 
Vlaamse Boks Liga. Niettegenstaande dat overweegt De Vlaamse Boks Liga burgerlijke partijstelling na het 
inwinnen van juridisch advies. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Juridisch advies inwinnen i.v.m. burgerlijke partijstelling. 

 
Aanpassen codex. 
 
De nodige aanpassingen zullen gebeuren in de codex, meer in het bijzonder aan de tekst over het gewicht van 
de handschoenen. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: NVT. 
 

Officiëlen recreantentoernooien. 
 
Vanaf heden zullen de voorziene vergoedingen volledig ter plaatse worden betaald. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: NVT 
 
 
 

Varia. 
 
Meldpunt Vlaamse Boks Liga. 
 
Het meldpunt is voortaan te bereiken via de website van de Vlaamse Boks Liga onder de rubriek meldpunt en 
medisch. 
 
Geschenk F. Mayweather bezoek 28/2 Lotto Arena. 
 
Een passend geschenk zal worden aangeboden door de federatie. De raad van bestuur is door de organisator 
uitgenodigd. Aan alle leden van de Vlaamse Boks Liga zal een reductie worden aangeboden door de inrichter van 
50% om het event bij te wonen. 
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Gedragscode Vlaamse Boks Liga. 
 
De gedragscode werd voorgelegd tijdens de vergadering en de goedkeuring zal geschieden na de nodige 
aanpassingen. 
 
 
Bokshal D. Persoon te Gits. 
 
De raad van bestuur en of de nodige personen zullen de vereiste engagementsverklaring opnieuw ondertekenen 
in verband met de te bouwen boks hal te Gits door BT Houtland in de persoon van D. Persoon. 
 
Algemene vergadering 2020. 
 
De algemene vergadering zal doorgaan op zondag 3 mei 2020 om 11 uur, aanmelden vanaf 10.30 uur. Plaats van 
gebeuren cafetaria BC Golden Gloves te Gent. 
 
Vergaderingen AIBA. 
 
Door de wereldfederatie AIBA zijn op korte termijn 2 samenkomsten gepland, een eerste is voorzien op 29 feb. 
a.s. in Italië (Assisi). De uitnodiging is gericht aan de voorzitter en secretaris. AIBA doet een ronde in ieder 
continent om te luisteren naar de grieven van de nationale federaties. A. Verbeure zal deze vergadering bij 
wonen, niettegenstaande hij niet gemandateerd is. De raad van bestuur betreurt ten zeerste deze gang van 
zaken. Een tweede vergadering, is een buitengewone algemene vergadering van AIBA te Boedapest, tijdens deze 
vergadering zal AIBA de statuten aanpassen aan de gevraagde wensen van het IOC. Eveneens zal A. Verbeure 
deze vergadering bij wonen. Als raad van bestuur dringen we aan op een volledige en een zeer getailleerd 
verslag van beide vergaderingen. Vanuit de raad van bestuur dringen we er ook zeer sterk op aan dat na de OS 
2020 een vertegenwoordiger binnen AIBA zal komen vanuit de Vlaamse Boks Liga. 
 
 
Voor het verslag, getekend op datum van 26 februari 2020. 
 
 
In opdracht, 
 
Luc Dhondt, bestuurder. 
 
 
Stanley Clough,          Etienne Brusselmans, 
 
Voorzitter          Secretaris 
 
 
 

Data volgende vergadering(en) 2020. 
 

19/03/2020 – 16/04/2020 – 21/05/2020 – 18/06/2020 – 17/09/2020 – 15/10/2020 – 19/11/2020 – 17/12/2020 
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