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Verslag nr. 83 - vergadering raad van bestuur. 
 

Datum: donderdag 15 okt. 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:    Dirk Abbeloos (boks materiaal Impact sport). 
Uitgenodigd:    Jean Pierre Van Imschoot (voorzitter VSA). 

 
VASTE AGENDAPUNTEN. 

 
Goedkeuring verslag vorige vergadering. 
 
Verslag vorige vergadering nr. 82 goedgekeurd na volgende opmerking van een pienter lid. 
Datum algemene vergadering KBBB moet zijn zondag 13/9/2020 en niet 23/8/2020 zoals vermeld. 
 

Inkomende en of uitgaande briefwisseling. 
 
Schrijven J. Haeck boksgala Roosdaal 9-10-2020. Betreft hier een verschil van gewicht tussen beide boksers, het 
initieel overeengekomen was blijkbaar niet gerespecteerd wat leidde tot frustraties. Er wordt gevraagd om in de 
toekomst goed te communiceren en de gewichten zoveel mogelijk te controleren tijdens of na de weging. Op die 
manier kunnen veel misverstanden worden voorkomen. 
 

Financieel overzicht 2020. 
 
Financiële rapportering, update tot en met 1/10/2020. 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. 
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Mededeling(en) in verband met de K.B.B.B. 
 
Geen agendapunten. 

 
 

VARIABLE AGENDAPUNTEN  
 

Uitgenodigd  
(Dirk Abbeloos boks materiaal Impact Sport) 

 
Nadat eerder per aangetekend schrijven de overeenkomst met Impact Sport is stopgezet, wil de heer D. 
Abbeloos, op zijn vraag, verder tekst en uitleg bekomen over de beëindiging van de overeenkomst. De 
voornaamste reden is dat de Vl. Boks Liga in de toekomst wenst te werken met materiaal die door AIBA is 
gecertificeerd. 
 
 

Uitgenodigd  
(Hubert Fierens directeur Topssport) 

 
Voor Topsport zijn er uitzonderingen gemaakt naar aanleiding van de overgang naar code rood. Deze zijn met de 
goedkeuring en de steun van het BOIC en Sport Vlaanderen.  
Op 14/11/2020 zal een interland België-Nederland doorgaan in Papendal. 
Boksen is van het programma gehaald voor de European Games 2023 in Polen. 
De mogelijkheid is reëel dat het topsportprogramma zal worden doorgetrokken tot aan de OS in Parijs van 2024. 
 
 

Uitgenodigd  
(Jean Pierre Van Imschoot voorzitter VSA) 

 
Naar aanleiding van een opmerking over de aanduidingen binnen de VSA is de heer J.P. Van Imschoot uitgenodigd 
om de werking en de organisatie van de aanduidingen toe te lichten voor de leden binnen de VSA. Het is niet de 
bedoeling van de raad van bestuur zich te mengen in de werking van de desbetreffende afdeling. De werking van 
de afdelingen moet steeds in alle onafhankelijkheid plaats vinden. De aanduidingen gebeuren op basis van een 
welbepaalde tabel waarin een hiërarchie wordt gerespecteerd. Het is verder de bedoeling dat het accent zal 
worden verlegd naar investeringen van jongere officiëlen. 
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Uitgenodigd  

(Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator) 

 
Het dossier is klaar voor het coronanoodfonds en is ingediend op 15/10/2020. Met het voorziene budget zal de 
Vlaamse Boks Liga verder boks activiteiten financieel ondersteunen zoals dat is gecommuniceerd op de laatste 
algemene vergadering. De applicatie FightRep staat voorlopig op inactief wegens corona. Update uitreiking 
Gouden Handschoen 2020 hangt af van de evolutie van het coronavirus. De ontwikkeling van de website 
Boxebelgium is volop bezig en zal na goedkeuring door de raad van bestuur worden gelanceerd. Op 15/11/2020 
onder voorbehoud van de corona pandemie, is er een teambuilding activiteit voorzien met de leden van de raad 
van bestuur. 

 

 
Liefhebbersafdeling. 

 
Vlaamse kampioenschappen 2020. 
 
De intentie blijft de Vlaamse kampioenschappen 2020 verder af te werken voor 1 juli 2021, 
afhankelijk van de situatie met het corona virus.  
 
Op korte termijn zullen de betaalde waarborgen voor de Vl. kamp. 2020 terugbetaald worden aan de betroken 
clubs. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Medisch en organisatorisch advies van de diverse overheden opvolgen via de matrix. 
 

 
 

Nationale Topsportcommissie Boksen. 
 

Geen agendapunten. 
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Eliteafdeling. 

Coronaregels voor promotors. 
 
De voorziene bijlage zal worden aangepast en gepubliceerd op de website van de Vlaamse Boks Liga. 
Het document dat een corona test voorziet mag onder geen enkel beding ouder zijn dan 72 uur. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Bijlage publiceren ter consultatie op de website. 
 

Organisatie kampioenschap van België. 
 
Binnenkort staan er door promotor A. Van Ackere 3 kampioenschappen van België op het programma, het zijn 
dubbele kampioenschappen die er ook zijn voor andere bonden zoals, WBC, WBF, WBO, … Deze moeten doorgaan 
onder toezicht van Belgische officiëlen onder de verantwoordelijkheid van de Waalse Boks Liga. 
 
 
 

Scheidsrechter afdeling (VSA). 
 

Vervanging bestuurslid VSA. 
 
Door de secretaris van de VSA zal een vacature worden uitgeschreven met de nodige 
functieomschrijving(en) ter vervanging van een bestuurslid. 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Vacature met functieomschrijving opstellen. 

 
 
Officiëlen die een vergunning hadden betaald in 2020 maar door omstandigheden geen aanduidingen 
hebben ontvangen zullen als compensatie gratis een vergunning verkrijgen voor het jaar 2021. 
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Varia. 
 
Aansluitingen recreanten bij clubs. 
 
Op het einde van het jaar 2020 zal een evaluatie worden gemaakt in verband met de aansluitingen van 
recreanten bij de aangesloten clubs. Met de clubs die weinig of geen recreanten aansluiten zal worden contact 
opgenomen wat hun motivatie is om geen recreanten aan te sluiten. 

 
 
Buitenlandse verplaatsingen van en naar een rode zone.  
 
Met aandrang wordt steeds gevraagd het advies op de website van Buitenlandse zaken strikt op te volgen. 
 
 
 
 
 
Voor het verslag, getekend op datum van 25 oktober 2020. 
 
In opdracht, 
 
Luc Dhondt, bestuurder. 
 
 
Stanley Clough,          Etienne Brusselmans, 
 
Voorzitter          Secretaris 

 
Data volgende vergadering(en) 2020. 

 
19/11/2020 – 17/12/2020 

http://www.vlaamseboksliga.com/

