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Verslag nr. 82 - vergadering raad van bestuur. 
 

Datum: donderdag 17 sep. 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). 
Uitgenodigd:    Norbert Keller (voorzitter KBBB). 

 
VASTE AGENDAPUNTEN. 

 
Goedkeuring verslag vorige vergadering. 
 
Verslag vorige vergadering nr. 81 goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

Inkomende en of uitgaande briefwisseling. 
 
Niks te noteren. 
 

Financieel overzicht 2020. 
 
Financiële rapportering, update tot en met 1/9/2020. Overzicht gegeven door Willy De Groof. 
 

Nazicht To Do lijst. 
 
Overlopen en waar nodig aangepast, indien nodig zullen bepaalde punten worden besproken op de volgende 
vergadering. 

 

Mededeling(en) in verband met de K.B.B.B. 
 
De heer Nobert Keller is verkozen als nieuwe federale voorzitter van de KBBB op 23/8/2020 te Brussel. 
20 stemmen voor en 1 onthouding zijn het resultaat van de geheime schriftelijke stemming. De heer Keller heeft 
als kennismaking de ganse vergadering met veel interesse bijgewoond. 
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VARIABLE AGENDAPUNTEN  
 

Uitgenodigd  
(Directeur topsport H. Fierens) 

 
V. Ustoroi en V. Schelstraete zullen op korte termijn instappen in financieel ondersteunde projecten. De 
samenwerking met de huidige materiaalsponsor zal worden opgezegd voor 30 september 2020. Een bokser wil 
overkomen van de LFB naar de Vl. Boks Liga, het BOIC zal bemiddelen om al dan niet een overgang te 
bewerkstelligen. De voorziene VTS-cursus is van start gegaan, bij Covid dreiging zal deze desnoods worden 
opgeschort. Op korte termijn zijn verschillende buitenlandse tornooien voorzien dit onder voorbehoud van de 
Covid pandemie. Het Olympisch kwalificatietornooi zal voor Europa plaats vinden in februari 2020, plaats nader 
te bepalen. 

 
 

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. 
 

Deelname amateurboksers boks meeting tijdens Covid. 
 
Er wordt gevraagd een Covid test voor te leggen van max. 3 dagen oud aan de amateurboksers die willen 
deelnemen aan een boks meeting de kosten zijn ten laste van de Vl. Boks Liga.  
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Covid test van max. 3 dagen oud voorleggen. 
 

Deelname huidige eliteboksers aan kwalificatietornooien Tokio 2021. 
 
Akkoord over behoud van 3 volledige maanden voor de start kwalificatiewedstrijden (WQT) als specifieke 
voorbereiding Olympisch boksen. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: 3 volledige maanden voor start (WQT) terug van elite- naar amateurbokser. 
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Nationale Topsportcommissie Boksen. 

 
Deze is een eerste keer samengekomen op 15 september 2020 in het BOIC. 
 
Samenstelling Commissie. 
 
• Norbert Keller(KBBB) • Jean-Marc Gomme(LFB) • Willy De Groof(VBL) • Hubert Firens(VBL) • Béa Diallo(LFB) 
 • Aurélien Soenen(ADEPS) • Filip Verherstraeten(Sport Vlaanderen) • Bob Maesen(BOIC). 
 
Bevoegdheden. 
 
• Hoofddoel: consensus bereiken over kwalificatienormen Olympisch boksen voor EK’s, WK’s, …  
waarbinnen de federatie en alle liga’s zich kunnen vinden. 
• Commissie komt 4 keer per jaar samen of ad hoc indien nodig. 
 
 

 
Eliteafdeling. 

Voorziene boksgala ‘s 
 
De managers en boksers zijn altijd verantwoordelijk voor een verplaatsing naar het buitenland. 
Zij moeten zich houden aan de opgelegde Corona maatregelen van het land van hun bestemming. 
Voor een verplaatsing is bij terugkomst uit een “rood” land een quarantaine van 10 dagen verplicht en een 
Covid-19 test. Bij terugkomst uit een “oranje” land is een Covid-19 test verplicht. 
 
Buitenlandse boksers en managers: 
Bij aankomst uit een “rood” land moeten zij 14 dagen in quarantaine en een verplichte Covid-19 test ondergaan. 
Bij aankomst uit een “oranje” land moeten zij een negatieve Covid-19 test voorleggen, niet ouder dan 72 uur. 
Als minder dan 48 uur in het land vervalt de 14 dagen quarantaine. 
 
Organisaties: 
De organisator dient zijn meeting in te geven in de Veiligheidsmatrix. (ERM – Event Risk Model) 
Bij positief advies mag de meeting doorgaan. De organisator dient zich altijd te houden aan de Corona 
maatregelen, de protocollen en ministeriele besluiten die op de dag van de inrichting van toepassing zijn. 
Voor alle boksers zal altijd een Covid-19 test verplicht zijn. Deze test kan ook ter plaatse worden afgenomen. 
Voor eliteboksers vallen de kosten van de Covid test ten laatste van de organisator. Indoor max. 200 personen 
aanwezig. Personen in bezit van een gratis vrijkaart zullen deze zolang de Covid pandemie niet voorbij is van 
hun privilege geen gebruik kunnen maken. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: wettelijk advies opvolgen via de matrix, https://www.covideventriskmodel.be/ 
 

Handleiding organisatie van een meeting. 
 
Een aangepaste versie zal worden gepubliceerd op de website van de Vl. Boks Liga. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: aangepaste versie publiceren op de website van de federatie. 

http://www.vlaamseboksliga.com/
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Scheidsrechter afdeling (VSA). 
 
Met aandrang roept het bestuur van de VSA op dat alleen de nodige officiëlen en alleen zij aanwezig zijn op 
boksgala ’s. Tijdens de laatste vergadering werden de nodige modaliteiten besproken in verband met de 
opvolging van een bestuurslid. 
 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: NVT 
 
 

 

Varia. 
 
Aankoop kantoorbenodigdheden secretaris. 
 
Wegens een te lage participatiegraad binnen de raad van bestuur kan op deze vraag niet worden ingegaan. 

 
 
Tijdregistratiesysteem werknemers van Vl. Boks Liga. 
 
Een werklastmeeting zal worden opgemaakt en nadien besproken op de volgende vergadering. 
 
 
 
Voor het verslag, getekend op datum van 24 september 2020. 
 
In opdracht, 
 
Luc Dhondt, bestuurder. 
 
 
Stanley Clough,          Etienne Brusselmans, 
 
Voorzitter          Secretaris 
 

 
Data volgende vergadering(en) 2020. 

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

http://www.vlaamseboksliga.com/

