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Verslag nr. 80 - vergadering raad van bestuur. 
 

Datum: dinsdag 30 juni 2020. 
 

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

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

 
Aanwezig zonder stemrecht:    Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator). 
Uitgenodigd:    Francesco Ciluroso (ontwikkeling fightrep. app.) 
Uitgenodigd:    Hubert Fierens (directeur topsport). 

 
VASTE AGENDAPUNTEN. 

 
Goedkeuring verslag vorige vergadering. 
 
Verslag vorige vergadering, nr. 79 goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

Inkomende en of uitgaande briefwisseling. 
 
Schrijven M. Guilliani betreffende aankoop domeinnaam, website, Boxebelgium.be door de Vl. Boks Liga. 
 

Financieel overzicht 2020. 
 
Financiële rapportering, update tot en met 30/6/2020.  
Solvabiliteit en liquiditeit van de federatie blijft intact niettegenstaande de Covid 19 (corona) pandemie. 

 

Nazicht To Do lijst. 
 
Overlopen en waar nodig aangepast. 

 

Mededeling(en) in verband met de K.B.B.B. 
 
Samenkomst van de raad van bestuur is voorzien op 9/7/2020. 
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VARIABLE AGENDAPUNTEN  
 

(Uitgenodigd F. Cilurzo) 
 

De F. Cilurzo gaf een overzicht wat betreft de huidige stand van zaken in de ontwikkeling van de applicatie 
Fightrep. Het betreft een mobiele applicatie de toegankelijk is via de smartphone en de bedoeling is deze 
applicatie te lanceren eind augustus 2020 als de corona pandemie dit toelaat. Via wel bepaalde boks events zou 
men de applicatie willen uittesten met de gegevens zoals voorzien in de applicatie. Het betreft dan 
voornamelijk de gewichten en palmaressen van de desbetreffende boksers die aan elkaar zouden worden gelinkt 
met de input van de nodige update. De ontwikkeling van de applicatie is volledig ontwikkelt met verschillende 
subsidiemiddelen los van de Vl. Boks Liga. 
 

 
(Uitgenodigd H. Fierens) 

 
Door de goede prestaties van het topsportteam is door Sport Vlaanderen een verhoging toegekend van het 
budget wat zeker niet evident is in deze zeer onzekere coronatijden en met de verplaatsing van de Olympiade in 
Tokio 2020. De uitgewerkte en het voorgelegde ontwerp werking topsport, opgesteld door de heer Fierens werd 
opgenomen door Sport Vlaanderen voor verdere evaluatie en op termijn goedkeuring door de raad van bestuur. 
Deze is gestoeld op 3 pijlers, prestatieprogramma’s, topsport infrastructuur en topsportschool. De bedoeling is 
met de topsportploeg zo snel mogelijk, als (corona) medisch verantwoord, opnieuw deel te nemen aan 
buitenlandse toernooien. Wat betreft de huidige overeenkomst met de materiaalsponsor zal de overeenkomst 
worden geëvalueerd en indien nodig zullen de gepaste conclusies er worden aan verbonden. Leden van het 
topsportteam die niet de nodige discipline kunnen opbrengen in de desgevallende gewichtsklasse kunnen door de 
directeur topsport er worden op aangesproken en dat er mogelijk consequenties kunnen volgen bij 
herhaaldelijke tekortkomingen. Door de beide liga’s en het BOIC is na overleg beslist een nationale 
topsportcommissie op te richten, de bedoeling is dat deze commissie van start gaat op 1/1/2021 en het 
amateurboksen in België organiseert. In deze commissie zetelen de technisch directeurs van de beide liga’s en 
beperkt aantal bestuurders van de beide liga’s. Door het BOIC is de toestemming gegeven aan voormalige 
eliteboksers die het amateur statuut hadden aangevraagd, richting Tokio 2020, om toch kampen te kunnen doen 
bij de eliteboksers en dit voor ten laatste 31/12/2020. Met andere woorden wie wil deelnemen aan de spelen in 
2021 in Tokio zal opnieuw verplicht het amateurstatuut, aannemen, bekomen op 1/1/2021. Op voorstel van de 
directeur topsport zal 2-wekelijks in Gent, zaal Golden Gloves, een open ligatraining doorgaan met daaraan 
gekoppeld eventueel nieuwe initiatieven. Wat betreft het vervolg van de Olympische kwalificatietoernooien is 
voor het ogenblik geen verder nieuws aangaande datum en tijdstip, na de stopzetting in London blijven 
verschillende leden van het topsportteam in de running, de loting zoals initieel gebeurde in London blijft 
behouden voor het toekomstige kwalificatietoernooi. 
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Liefhebbersafdeling. 
 

 

Vlaamse en Belgische kampioenschappen 2020. 
 
De raad van bestuur is van oordeel indien mogelijk, medisch en organisatorisch verantwoord, de 
kampioenschappen een verder verloop te laten krijgen zowel op Vlaams als Belgisch niveau. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Medisch en organisatorisch advies van de diverse overheden opvolgen via de matrix. 
 

Offerte aankoop materiaal team topsport. 
 
De offerte zoals gevraagd en voorgelegd aan de raad van bestuur is goedgekeurd  
het nodige materiaal zal worden aangekocht. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Aankoop materiaal goedgekeurd. 

 
 

Eliteafdeling. 

 
 

Aanvraag boksgala zonder publiek eind augustus met enkel live streaming. 
 
De vraag is gesteld als de mogelijkheid bestaat een boksgala in te richten eind augustus zonder publiek. 
Op het programma 5 elite kampen en 2 amateur kampen, geen publiek toegelaten en live streamen via internet. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: advies opvolgen via de matrix, https://www.covideventriskmodel.be/ 
 

Gordels KvB en VBL (elite). 
 
De mogelijkheid om de lay-out aan te passen verder onderzoeken. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: NVT 
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Aanvraag van I. Teffahi verplaatsing naar Wit-Rusland op 26/7/2020. 
 
De heer Teffahi diende een aanvraag in om een verplaatsing te bekomen op 26/7/2020 naar Minsk, Wit-Rusland. 
Na ruime beraadslaging binnen de raad van bestuur is deze verplaatsing geweigerd op gronden van de corona 
pandemie. De raad van bestuur is van oordeel dat reizen heen en terug naar Wit-Rusland nu niet aan de orde is. 
De beslissing zal hem zo snel mogelijk worden gecommuniceerd. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Aanvraag voor verplaatsing naar Wit-Rusland geweigerd. 
 
 

Scheidsrechter afdeling. 
  

 
 
 
 

Varia. 
 
Arbeidsovereenkomst H. Fierens 
 
De arbeidsovereenkomst met H. Fierens zal worden verlengd voor onbepaalde duur. 
 
 

Website Boxe Belgium en de jaarlijkse trofee Golden Glove. 
 
Na overleg met de Franstalige liga zullen ze eveneens deelnemen aan de organisatie van de jaarlijkse trofee 
Golden Glove. De financiële kosten zullen worden verdeeld tussen de beide liga’s op elk 50 pct. 
De Franstalige liga gaat niet akkoord met de aankoop van de website Boxebelgium.be door de Vlaamse Boks 
Liga. Op 9/7/2020 zal er verder overleg volgen op het niveau van de koepel, het standpunt van de raad van 
bestuur is dat de aankoop van de website Boxebelgium niet meer is terug te draaien ook in optiek van de 
verdere ontwikkeling met de link naar de applicatie Fightrep. 
 

Algemene vergadering 2020. 
 
De jaarlijkse algemene vergadering voorzien eerder dit jaar, zal doorgaan op 23/8/2020 om 11 uur in het 
cafetaria van BC Golden Gloves Gent. Inschrijven vanaf 10.30 uur op de voornoemde locatie. Uitnodigingen 
zullen volgen aan alle belanghebbenden. 
 

Voorziene agendapunten. 
 
Door tijdsgebrek zijn verschillende agendapunten niet behandeld deze zijn doorgeschoven naar de volgende raad 
van bestuur op 18/8/2020. 
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Voor het verslag, getekend op datum van 9 juli 2020. 
 
 
In opdracht, 
 
Luc Dhondt, bestuurder. 
 
 
Stanley Clough,          Etienne Brusselmans, 
 
Voorzitter          Secretaris 
 
 
 

Data volgende vergadering(en) 2020. 
 

18/8/2020 - 17/09/2020 – 15/10/2020 – 19/11/2020 – 17/12/2020 

http://www.vlaamseboksliga.com/

