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Verslag nr. 81 - vergadering raad van bestuur. 
 

Datum: donderdag 13 aug. 2020. 
 

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

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

 
VASTE AGENDAPUNTEN. 

 
Goedkeuring verslag vorige vergadering. 
 
Verslag vorige vergadering nr. 80 goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

Inkomende en of uitgaande briefwisseling. 
 
Niks te noteren. 
 

Financieel overzicht 2020. 
 
Financiële rapportering, update tot en met 1/8/2020. Overzicht gegeven door Willy De Groof. 
 

Nazicht To Do lijst. 
 
Verschoven naar volgende vergadering 

 

Mededeling(en) in verband met de K.B.B.B. 
 
1 kandidatuur voor federaal voorzitter is ontvangen, nl. Nobert Keller. 
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VARIABLE AGENDAPUNTEN  
 

Uitgenodigd  
(Directeur topsport H. Fierens) 

 
Door H. Fierens werd toelichting gegeven op het ontwerp beleidsplan topsport 2021-2028. In grote lijnen is het 
huidig beleidsplan topsport een vervolg op het vorige plan. Hier en daar werden andere accenten gelegd, zoals 
de oprichting van een nationale topsportcommissie met alle betrokkenen zijnde BOIC, Sport Vlaanderen, ADEPS 
en de beide liga’s op amateur boks niveau. Een groot pijnpunt is en blijft de vergoedingen naar de betroken 
atleten toe, waar men van uit Sport Vlaanderen eerst prestaties eist vooraleer de vergoedingen aan te passen 
met als eventueel gevolg dat atleten tijdens het traject en na vele investeringen soms afhaken. Op korte termijn 
is de vraag gesteld een topsportcentrum op te richten met de nodige faciliteiten en eventueel een 
topsportschool wat een geïntegreerd topsportbeleid ten goede zou komen. De nodige aandacht aan 
talentendetectie is een prioriteit met een tweesporenbeleid dat zal verder worden gevolgd met atleten die op 
“latere” leeftijd eventueel kunnen instappen. Een betere begeleiding extra sportief, voeding, mentaal, … na 
goedkeuring van het gevraagde budget bij Sport Vlaanderen zullen worden uitgewerkt in de volgende 
beleidsperiode. Het volledige afgewerkte beleidsplan zal op korte termijn worden bezorgd voor 20/8/2020.  
Wat betreft de ligatrainingen onder toezicht van de H. Fierens is hij steeds te vinden voor samenwerking en na 
overleg met trainers die een AIBA-ster bezitten tijdens de open trainingen van de liga. 

 
Uitgenodigd 

(Algemeen coördinator I. Emsallak) 
 

- Na overleg en op advies van het advocatenbureau Stippe werd het reglement van inwendige orde door I. 
Emsallak aangepast en toegelicht op de vergadering, de definitieve aanpassing zal worden voorgelegd 
ter goedkeuring op de AV van 23 augustus 2020. Het desbetreffende reglement zal worden gepubliceerd 
op website van de Vl. Boks Liga na goedkeuring op AV. Op de AV zal algemeen coördinator deze 
wijzigingen toelichten. 

 
- Ontwerp beleidsplan, is opgemaakt en voorgesteld door de algemeen coördinator dit zal worden bezorgd 

aan alle leden via digitale weg en voor 20/8 zal een definitieve versie worden bezorgd aan de raad van 
bestuur. Opmerkingen, de federatie blijft voor een groot deel afhankelijk van de subsidies van Sport 
Vlaanderen op termijn onhoudbaar, externe sponsors aantrekken is een groot aandachtspunt, een 
verhouding 60 (subsidies)-40 (sponsors) is daarbij het doel, de organisatie van een internationaal 
bokstoernooi is een nieuwe uitdaging in het voorgestelde plan. 
 

- Op vraag van de algemeen coördinator de mogelijkheid onderzoeken een vacature open te stellen op 
korte termijn voor een bijkomende voltijdse administratieve medewerker, de aanwerving zou zijn 
voorzien in sept. 2020. Op vraag van de raad van bestuur is gevraagd aan de algemeen coördinator een 
functieomschrijving op te stellen wat financieel en budgettair haalbaar is. 
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- De toestemming is gegeven voor de aankoop van kantoorbenodigdheden in het bureel te Berchem, de 

nodige boks lectuur voor het schrijven van de cursus trainer B bij de Vlaamse trainersschool door de 
algemeen coördinator. Volgens de algemeen coördinator had de lesstof al geruime tijd beschikbaar 
moeten zijn. 

 
 

- Coronaplan ondersteunende maatregelen, onder voorbehoud van ondergoedkeuring is door Sport 
Vlaanderen een budget voorzien om de heropstart financieel te ondersteunen. De federatie zou de 
eventuele fondsen inzetten tijdens de periode sept. 2020 tot juni 2021. Ondersteuning van boksgala ’s 
en de clubs zijn de mogelijkheden als het aangevraagde budget zal worden toegestaan. 
 

 
Liefhebbersafdeling. 

Vlaamse kampioenschappen 2020. 
 
De intentie blijft de Vlaamse kampioenschappen verder af te werken in de maand november of december 
afhankelijk van de situatie met het corona virus. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Medisch en organisatorisch advies van de diverse overheden opvolgen via de matrix. 
 
 

Eliteafdeling. 

Voorziene boksgala ‘s 
 
Tot op heden 2 boksgala ’s voorzien tot eind 2020. Er zal contact worden opgenomen met de organisatoren die 
een oorspronkelijke datum hadden gepland met de vraag wat hun intententies zijn voor een organisatie op een 
eventueel andere datum. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: advies opvolgen via de matrix, https://www.covideventriskmodel.be/ 
 
 
 

Scheidsrechter afdeling. 
Ontslag J. Verbrugge.  
 
Na lange carrière in de bokssport heeft J. Verbrugge zijn ontslag ingediend. Langs deze weg een woord van dank 
voor zijn inzet ten gunste van de bokssport. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: NVT 
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Coronapreventie scheidsrechter in de ring. 
 
Na overleg binnen de raad van bestuur, dragen van mondmasker en handschoenen scheidsrechter van dienst IN 
DE RING. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: unaniem 
 

Varia. 
 
Corona cup feedback/evaluatie. 
 
Een initiatief zeker voor herhaling vatbaar gezien het groot aantal deelnemers. Te vermijden in de toekomst dat 
een jurylid rechter en partij is. Getuigd niet van goed bestuur waar onze federatie voor staat.  
 
 

Communicatie via sociale media vanuit de Vl. Boks Liga. 
 
De raad van bestuur dringt erop aan alle communicatie via de officiële gekende accounts te laten verlopen op 
diverse sociale media, als er communicatie geschied via meerdere accounts (Facebook) kan dit voor verwarring 
zorgen. 

 
Tijdregistratiesysteem werknemers van Vl. Boks Liga. 
 
Naar aanleiding van een arrest van het arbeidshof te Brussel waarin het hof zich uitspreekt dat er niet per se een 
prikklok moet zijn, het kan ook een papieren systeem zijn is de raad van bestuur van oordeel dit arrest te volgen 
en voor de werknemers in dienst een papieren systeem op te zetten. Een ontwerp van papieren systeem zal 
worden besproken op de volgende vergadering. 
 
 
Voor het verslag, getekend op datum van 18 augustus 2020. 
 
In opdracht, 
 
Luc Dhondt, bestuurder. 
 
 
Stanley Clough,          Etienne Brusselmans, 
 
Voorzitter          Secretaris 
 

 
Data volgende vergadering(en) 2020. 

 
17/09/2020 – 15/10/2020 – 19/11/2020 – 17/12/2020 

http://www.vlaamseboksliga.com/

