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Verslag Algemene en Statutaire vergadering op zondag 16 februari 2014 te Gent. 

 

Dagorde. (de vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Stanley Clough). 

 

WIJ HOUDEN ENKELE OGENBLIKKEN STILTE TER NAGEDACHTENIS VAN ALLEN DIE 

ONS DOOR OVERLIJDEN HEBBEN VERLATEN 
 

1.Nazicht van de volmachten (naam-afroeping van de aanwezige door de secretaris). 

Bij naamafroeping alfabetische volgorde: 

Ait aadi-Bellekens-Brusselmans-Cannaerts-Callens-Clough-Coenderaerts-Colman-Coppesmette-Damien-De 

Clercq-De Groof-Dejaeghere-De Jonghe-De Vulder-De Wilde-Decroos-Deigers-Demanet-Denorme-Devogelaere-

Dhondt-Firens-Franck-Gurix-Karsikaya-Plum-Six-Snoeckx-Somers-Tampere-Techel-Triki-Van Arwegen-Van den 

Heede-Van Der Jeught-Van Driessche-Van Imschoot-Van Roy-Verdonck-Vervaecke-Waghemans. 

Er zijn 29 leden met stemrecht. 

 

2. Goedkeuring van het versleg van de vorige Algemene en Statutaire Vergadering  van 14/04/2013. 

Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Onlasting van de bestuurders. 

De bestuurders hebben hun werk vorig jaar goed gedaan en worden algemeen ontlast. 

 

4.Vierjaarlijkse verkiezing van Raad van Bestuur. Gebeurt door geheime stemming. Men moet 15 stemmen 

halen om verkozen te worden. 

Uitslag. 

Ait aadi  Brahim 24 stemmen en is herverkozen 

Brusselmans Etienne 29 Stemmen en is herverkozen 

Clough Stanley 26 stemmen en is herverkozen 

De Groof Willy 21 stemmen en is herverkozen 

Deigers Philippe 10 stemmen en is niet verkozen 

Demanet Emmauel 25 stemmen en is verkozen 

Van Imschoot Jean Pierre 22 stemmen en is herverkozen 

Nazichters van de geheime stemming: Bellekens Christiane en De Jonghe Dominique. De Raad van Bestuur 

bedankt de nazichters. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: Voorzitter Stanley Clough, Ondervoorzitter Emmanuel Demanet en 

Secretaris/Schatbewaarder Etienne Brusselmans. 

 

5.Verslag van de Algemeen secretaris/Schatbewaarder. 

De leden krijgen dit verslag bij de inschrijving. Er zijn geen opmerkingen. 

 

 

 

 

Vlaamse Boks Liga vzw 

                             Secretariaat : Etienne Brusselmans 
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                                         _________________________ 
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6.Verslag van de rekeningnazichters. 

Rudy Dejaeghere leest het verslag van de nazichters, hij besluit dat de Raad van Bestuur zoals de voorgaande jaren 

in alle openheid verder, samen met alle betrokkenen zich blijven inzetten om deze moeilijke sport in goede banen 

te blijven leiden. Er zijn geen opmerkingen en dit verslag wordt goedgekeurd. 

 

7.Goedkeuring van de begroting 2014. 

De begroting voor 2014 wordt algemeen goedgekeurd. 

 

8.Aanduiding van 2 rekeningnazichters tot de Algemene Vergadering van 2015. 

Beide nazichters Dejaeghere Rudy en Deigers Philippe zullen deze taak verder op zich nemen tot de Algemene 

Vergadering van 2015. 

 

9.Verslag van de Vlaamse Liefhebbersboksafdeling. 

Willy De Groof leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen opmerkingen. 

 

10.Verslag van de Vlaamse Elite Boksafdeling. 

Emmanuel Demanet leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen opmekingen. 

 

11.Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters afdeling. 

Jean Pierre Van Imschoot leest dit verslag dat de leden hebben ontvangen. Er zijn geen opmerkingen. 

 

12.Interpellaties. 

Er zijn geen interpellaties binnen gekomen. 

 

Einde van de dagorde, er volgt hierop de ledenvergadering, zie hiervoor verslag 2014 feb 16. 

 

De Raad van Bestuur dankt alle aanwezigen maar betreurt dat er zoals gewoonlijk weer heel wat aangesloten clubs 

niet aanwezig zijn, en het zijn wel deze clubs die per telefoon en/of e-mail de meest gewone vragen stellen. 

 

 

Etienne Brusselmans                                                                                                   Stanley Clough 

 Algemeen secretaris                                                                                                       Voorzitter 
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Verslag Algemene en Statutaire vergadering op zondag 22 maart 2015 te Gent. 

 

Dagorde. (de vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Stanley Clough). 

 

WIJ HOUDEN ENKELE OGENBLIKKEN STILTE TER NAGEDACHTENIS VAN ALLEN DIE 

ONS DOOR OVERLIJDEN HEBBEN VERLATEN 
 

1.Nazicht van de volmachten (naam-afroeping van de aanwezige stemgerechtigden). 

Er zijn voldoende aanwezige leden met stemrecht. De Algemene Vergadering kan doorgaan. 

 

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene en Statutaire Vergadering  van 16/02/2014. 

Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Onlasting van de bestuurders. 

De bestuurders hebben hun werk vorig jaar goed gedaan en worden algemeen ontlast. 

 

4.Verslag van de Algemeen secretaris/Schatbewaarder. 

De leden krijgen dit verslag bij de inschrijving. De voorzitter leest het verslag voor. 

Er zijn geen opmerkingen. 

 

5.Verslag van de rekeningnazichters. 

Rudy Dejaeghere leest het verslag van de nazichters, hij besluit dat de Raad van Bestuur zoals de 

voorgaande jaren in alle openheid verder, samen met alle betrokkenen zich blijven inzetten om deze 

moeilijke sport in goede banen te blijven leiden. Hij wijst ook op de vele inspanningen en het zeer 

accurate werk van de secretaris-penningmeester Etienne Brusselmans. 

Er zijn geen opmerkingen en dit verslag wordt goedgekeurd. 

 

6.Goedkeuring van de begroting 2015. 

De begroting voor 2015 wordt algemeen goedgekeurd. 

 

7.Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2014. 

De rekeningen van 2014 worden algemeen goedgekeurd. 

 

8.Aanduiding van 2 rekeningnazichters tot de Algemene Vergadering van 2016. 

Na negen ononderbroken boekjaren stoppen de beide nazichters Dejaeghere Rudy en Deigers Philippe 

met het nazicht van de boekhouding. Twee nieuwe nazichters zullen aangeduid worden tot de Algemene 

Vergadering van 2016. 

 

Vlaamse Boks Liga vzw 

                             Secretariaat : Etienne Brusselmans 

                      Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek               
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Voorzitter: S.Clough-Ondervoorzitter: E.Demanet  

Bestuurders: B.Ait aadi  - E.Brusselmans - W.De Groof - JP. Van Imschoot 

                                         _________________________ 
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9.Verslag van de Vlaamse Liefhebbersboksafdeling. 

Willy De Groof leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

10.Verslag van de Vlaamse Elite Boksafdeling. 

Emmanuel Demanet leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen 

opmekingen. 

 

11.Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters afdeling. 

Jean Pierre Van Imschoot leest dit verslag. Er zijn geen opmerkingen. 

 

12.Goedkeuring reglement van Inwendige Orde. 

De voorzitter geeft uitleg over de aanpassingen in het Reglement van Inwendige Orde 

Er zijn geen opmerkingen. Het reglement wordt algemeen goedgekeurd. 

 

13.Interpellaties. 

Er zijn geen interpellaties binnen gekomen. 

 

Einde van de dagorde, er volgt hierop de ledenvergadering. 

 

De Raad van Bestuur dankt alle aanwezigen maar betreurt dat er zoals gewoonlijk weer heel wat 

aangesloten clubs niet aanwezig zijn, en het zijn wel deze clubs die per telefoon en/of e-mail de meest 

gewone vragen stellen. 

 

 

Etienne Brusselmans                                                                                                   Stanley Clough 

 Algemeen secretaris                                                                                                       Voorzitter 
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Verslag Algemene en Statutaire vergadering op zondag 10 april 2016 te Gent. 

 

Dagorde. (de vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Stanley Clough). 

 

WIJ HOUDEN ENKELE OGENBLIKKEN STILTE TER NAGEDACHTENIS VAN 

ALLEN DIE ONS DOOR OVERLIJDEN HEBBEN VERLATEN ALSOOK VOOR DE 

SLACHTOFFERS VAN DE GEBEURTENISSN IN BRUSSEL EN PARIJS. 
 

1.Nazicht van de volmachten (naam-afroeping van de aanwezige stemgerechtigden). 

Er zijn 32 leden aanwezig waaronder 16 clubs. Wij betreuren dat er niet meer clubs interesse 

hebben in de algemene en daaropvolgende ledenvergaderingen van Vlaamse Boks Liga vzw.  

 

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene en Statutaire Vergadering  van 

22/03/2015. 

Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Onlasting van de bestuurders. 

De bestuurders hebben hun werk vorig jaar goed gedaan en worden algemeen ontlast. 

 

4.Verslag van de Algemeen secretaris/Schatbewaarder. 

De leden krijgen dit verslag bij de inschrijving. Er zijn geen opmerkingen. 

 

5.Verslag van de rekeningnazichters. 

Er zijn geen opmerkingen en dit verslag wordt goedgekeurd. 

 

6.Goedkeuring van de begroting 2016. 

De begroting voor 2016 wordt algemeen goedgekeurd. 

 

7.Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2015. 

De rekeningen van 2015 worden algemeen goedgekeurd. 

 

8.Aanduiding van 2 rekeningnazichters tot de Algemene Vergadering van 2017. 

De nazichters van de rekeningen tot de Algemene Vergadering van 2017 zijn Zebchine Yamina en 

Flachet Tom. De secretaris zal hen samen roepen in de loop van januari 2017 in Antwerpen om de 

rekeningen na te zien. 

 

9.Verslag van de Vlaamse Liefhebbersboksafdeling. 

Vlaamse Boks Liga vzw 
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Willy De Groof leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

10.Verslag van de Vlaamse Elite Boksafdeling. 

Emmanuel Demanet leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn 

geen opmekingen. 

 

11.Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters afdeling. 

Brahim Ait aadi leest dit verslag. Er zijn geen opmerkingen. 

 

 

12. Interpellaties. 

Er zijn geen interpellaties binnen gekomen. 

 

Einde van de dagorde, er volgt hierop de bijzondere ledenvergadering waarvan het verslag 

hieronder aangevuld staat. 

 

 

LEDENVERGADERING 

Er werd onder de aanwezige stemgerechtigde clubs een stemming gehouden rond de aanvraag om 

een gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie te worden. Dit werd unaniem goedgekeurd.                            

                                      

 

Dit is een zeer belangrijke stap voor d e VBL met serieuze impact op de werking en de financiën. 

Vandaar dat dit door de leden moest gedragen worden. 

Korte info gegeven door Els Dom van de Vlaamse Sportfederatie met dia presentatie. 

De Vlaamse Boks Liga vzw is een erkende Vlaamse sportfederatie bij Sport Vlaanderen (voorheen 

BLOSO). 

De vereisten hiervoor zijn o.a.: 

1.            Sportfederatie met meer dan 500 leden. 

2.            Sportclubs in ten minste 4 Vlaamse provincies 

3.            Verzekeringspolissen volgens minimale voorwaarden 

4.            Een vierjaarlijks beleidsplan 
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 Om als erkende Vlaamse sportfederatie gesubsidieerd te kunnen worden onder het nieuwe decreet 

vanaf 2017 zijn de vereisten o.a.: 

1.            Een erkende Vlaamse sportfederatie zijn met meer dan 500 leden. 

2.            Aanwerven van minimum 1 sporttechnisch personeelslid (master L.O.), moet ook het  

                hoogste VTS diploma hebben in de bokssport (momenteel is dat Initiator bokssport).  

                Hij/zij heeft vier jaar tijd om dit diploma (initiator bokssport) te behalen. 

3.            De Federatie moet een analytische boekhouding hebben. 

4.            De Federatie moet een elektronisch bestand bijhouden, waarin een set van minimale              

               gegevens over haar leden en sportclubs geregistreerd wordt 

5.            5 basis opdrachten uitvoeren, waarover een samenwerkingsovereenkomst afgesloten wordt  

               met Sport Vlaanderen  

              → striktere opvolging, d.w.z. zowel de clubs als de Federatie zullen hun gegevens rond   

                   leden, activiteiten enz, beter moeten doorgeven aan Sport Vlaanderen. 

 Een gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie kan naast de uitvoering van de basisopdrachten ook een 

aanvraag indienen voor een bijkomende projectsubsidie.  

Binnen het nieuwe decreet kan eventueel ingezet worden op de volgende beleidsfocussen: 

•             Jeugdsport: jeugdsportfonds met middelen van de Vlaamse overheid en de  

              federatie, die ingezet worden om de kwaliteit van de jeugdwerking in de sportclubs      

              te verhogen. 

•             Sportkampen: (Internaat). 

•             Innovatie: vernieuwing van de sport. 

•             Laagdrempelig sportaanbod. 

•             Topsport. 
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De basissubsidie bestaat uit twee delen. 

1.            De basis financiering (sokkel financiering) bedraagt 60.000 euro.  

                Hiermee kan het loon van een beginnende Master L.O. gefinancierd worden. 

                Indien de Federatie meer dan 10.000 leden heeft krijgt men extra subsidie. 

2.            De korffinanciering bestaat uit drie luiken:  

• Het draagvlak waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personeelsleden en  

  aantal leden. 

• Kwaliteitsaanbod, waarbij het aantal gediplomeerde trainers, het aantal nieuw opgeleide   

  trainers en de inspanningen vanuit de sportfederatie op het vlak van opleiding, bijscholing  

  en permanente vorming van belang zijn. 

• Goed bestuur van de Federatie. 

 Voor elk van deze luiken komen er centen vrij.  

Wat deze bedragen zullen zijn is momenteel niet geweten. 

Voor 01/09/16: maken beleidsplan, voorbereiden en indienen aanvraag voor gesubsidieerde 

Federatie. 

De aanvraag wordt aanvaard zoals hierboven vermeld en men tracht te starten vanaf 01/01/2017. 

 

 

De Raad van Bestuur dankt alle aanwezigen maar betreurt dat er zoals gewoonlijk weer heel wat 

aangesloten clubs niet aanwezig waren, en het zijn wel deze clubs die per telefoon en/of e-mail de 

meest gewone vragen stellen. 

 

 

Etienne Brusselmans                                                                                                   Stanley Clough 

 Algemeen secretaris                                                                                                       Voorzitter 
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Verslag Algemene en Statutaire vergadering op zondag 30 april 2017 te Gent. 

 

Dagorde. (de vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Stanley Clough). 

 

WIJ HOUDEN ENKELE OGENBLIKKEN STILTE TER NAGEDACHTENIS VAN 

ALLEN DIE ONS DOOR OVERLIJDEN HEBBEN VERLATEN  
 

1.Nazicht van de volmachten (naam-afroeping van de aanwezige stemgerechtigden). 

Er zijn 35 leden aanwezig waaronder 15 clubs. Wij betreuren dat er niet meer clubs interesse hebben in de 

algemene en daaropvolgende ledenvergadering van Vlaamse Boks Liga vzw.  

 

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene en Statutaire Vergadering  van 10/04/2016. 

Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3.Verslag van de Algemeen secretaris/Schatbewaarder. 

De leden krijgen dit verslag bij de inschrijving. De Voorzitter leest dit verslag. Er zijn geen opmerkingen. 

 

4.Verslag van de rekeningnazichters. 

Er zijn geen opmerkingen en dit verslag wordt goedgekeurd. 

 

5.Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2016. 

De rekeningen van 2016 worden algemeen goedgekeurd. 

 

6.Goedkeuring van de begroting 2017. 

De begroting voor 2017 wordt algemeen goedgekeurd. 

 

7. Onlasting van de bestuurders. 

De bestuurders hebben hun werk vorig jaar goed gedaan en worden algemeen ontlast. 

 

8.Aanduiding van 2 rekeningnazichters tot de Algemene Vergadering van 2018. 

De nazichters van de rekeningen tot de Algemene Vergadering van 2018 zijn Zebchine Yamina en 

Vandriessche Jef. De secretaris zal hen in de loop van januari 2018 contacteren. 

 

9.Verslag van de Vlaamse Liefhebbersboksafdeling. 

Willy De Groof leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

10.Verslag van de Vlaamse Elite Boksafdeling. 

Emmanuel Demanet leest dit verslag dat de leden bij de inschrijving mochten ontvangen. Er zijn geen 

opmekingen. 

 

Vlaamse Boks Liga vzw 

                             Secretariaat : Etienne Brusselmans 

                      Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek               
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11.Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters afdeling. 

Brahim Ait aadi leest dit verslag. Er zijn geen opmerkingen. 

 

12. Interpellaties. 

Artikel 10 van sanctiecoden in het reglement van inwendige orde wordt aangepast en goedgekeurd; Het 

betreft smaad en eerroof langs sociale media. 

 

Einde van de dagorde, er volgt hierop de bijzondere ledenvergadering waarvan het verslag hieronder 

aangevuld staat. 

 

 

LEDENVERGADERING 

Korte info gegeven door Ibrahim Emsallak (coördinator VBL) en Els Dom van het Risico Vechtsport 

Platvorm (RVSP) met dia presentatie. 

Vragensessie Ibrahim (AC) en leden 

Na de algemene vergadering en de presentatie van Ibrahim Emsallak en Els Dom was er een moment voor de 

leden om dringende vragen te richten naar de VBL. Ibrahim en Els hebben zich naar voor gebracht om  deze 

vragen te beantwoorden. De belangrijkste punten die uit deze vragensessie zijn gekomen zullen hier 

besproken worden. De leden willen weten op basis van welke variabele de verkregen subsidiegelden 

berekent worden. Een belangrijke variabele is het aantal aangesloten leden, meer specifiek subsidieerbare 

leden. Het aansluiten van leden speelt dus een belangrijke rol bij de berekening van de subsidiegelden en het 

verbeteren van de werking van de VBL. De algemene coördinator gelooft in een stapsgewijze aansluitingen 

van de leden als gevolg van een verhoogde meerwaarde dat gecreëerd wordt voor de aanvragende van een 

aansluiting bij de VBL. De verhoogde meerwaarde voor de aansluiting bij de VBL kan verkregen worden 

door de organisatie van interclubs, recreanten -en jeugdtoernooien, waarbij de VBL de aanvragende clubs 

financieel, administratief en middels  het toereiken van human resources (scheidsrechters) ondersteunt. Enkel 

aangesloten leden kunnen profiteren van deze diensten. Dit zal ervoor zorgen dat een aansluiting bij de VBL 

gezien wordt als een aanwinst voor de verschillende leden en individuele boksers.   

Ibrahim zal een samenvatting van het beleidsplan, begroting en berekening van de subsidiegelden aan al de 

leden bezorgen.  

De initiatorcursus wordt volgens verschillende leden te streng geëvalueerd en er presenteren zich veel 

drempels die de motivatie van de vrijwilligers omlaag brengt. Één ervan is de toelatingsproef, waarbij vele 

niet door geraken Na een debat tussen Ibrahim en de leden zijn er enkele interessante oplossingen naar voor 

gekomen. De opstart van een trainer B of een voorlopige aspirant-initiator is een goede oplossing om het 

discussiepunt omtrent de toelatingsexamen op te lossen. Door de opstart van een trainer B of een aspirant-

initiator kan er misschien afgestapt worden van de toelatingsproef. Deze zal dan enkel plaats vinden bij de 

trainer B. De VBL zal dit bespreken met de verschillende partners, zoals de VTS, om te kijken wat de 

mogelijkheden hiervoor zijn. Ibrahim zal zich voltijds inzetten om de initiator cursus en de organisatie van 
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een trainer B op orde te krijgen. Een tweede punt dat naar boven is gekomen, is de transparantie omtrent de 

VBL. Sommige leden voelen zich indirect benadeeld en voelen zich hierdoor gedwongen om soms druk te 

zetten op de VBL, in de hoop een duidelijk beeld te krijgen omtrent specifieke onderwerpen waarbij zij 

direct zijn betrokken. Een voorbeeld hiervan is het geval met Delfine Persoon en haar kandidatuur voor de 

AIBA cursus. Ibrahim heeft de situatie verduidelijkt en meegedeeld dat hier een menselijk fout is gebeurt 

door een lid van de VBL zonder bijbedoelingen. Hij heeft de desbetreffende persoon hiervoor aangewezen. 

Vervolgens heeft Ibrahim dit dan ook sterk aangekaart bij de Raad van Bestuur. Ibrahim heeft enkele 

oplossingen geformuleerd voor de VBL en de desbetreffende persoon specifiek en hierbij hopende dat zulke 

situaties vermeden worden.  

Het debat dat plaats heeft gevonden op zondag 30 april was een gezonde debat, waarbij veel werkpunten 

naar boven zijn gekomen. De algemene coördinator benadrukt dat contactmomenten zoals deze vaker dienen 

plaats te vinden, zodat de VBL haar leden beter kan dienen en samen met haar leden naar een sterker en 

verenigd bokslandschap kan werken. 

Ingediend 

door: 

Ibrahim Emsallak  

  

De tarieven voor het huidige seizoen 2016-2017 worden aangepast vanaf 1 mei 2017 en worden verminderd 

naar het vroegere oud tarief. 

 

 Er is een vraag vanuit BC Asse of het mogelijk kan zijn om een vrouwelijke elite ploeg op te richten met 

een aparte trainer voor de dames, dit om de dames de kans te geven om ook internationale ervaring op te 

doen. 

De Vlaamse Boks Liga vzw beschikt over één liga ploeg (dames en heren). Men kan deze contacteren om 

hun vrouwelijke boksers hierbij op te nemen, een aparte ploeg en/of trainer vind men niet nodig. 

 

Voortaan hebben de referees het recht om voor hun partner een vrijkaart aan te vragen om hen het recht op 

vrije (gratis) toegang te verschaffen indien de referee ook daadwerkelijk aangeduid is voor deze 

boksmeeting. 

 

De Raad van Bestuur dankt alle aanwezigen maar betreurt dat er zoals gewoonlijk weer heel wat aangesloten 

clubs niet aanwezig waren, en het zijn wel deze clubs die per telefoon en/of e-mail de meest gewone vragen 

stellen. Nochtans was dit een zeer constructieve vergadering met dank aan onze algemene coördinator en Els 

Dom van het RVSP. Ieder lid was op de hoogte dat zij uiteenzettingen zouden doen. 

 

 

 

Etienne Brusselmans                                                                                                   Stanley Clough 

 Algemeen secretaris                                                                                                       Voorzitter 
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www.boxebelgium.be 

             Algemene & Statutaire vergadering op zondag 8 april 2018  
 

Stilte ter nagedachtenis van het heengaan van GEORGES CORNELIS (No Limits) en Eddy Huughe 

(manager/agent Sasha Yengoyan) 

 

1. Nazicht van de volmachten (naam-afroeping van de aanwezige stemgerechtigden) 

Etienne overloopt de volmachten en aanwezigheden. 

Resultaat: 

Er zijn niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig teneinde de aanpassing van de bestaande 

statuten goed te keuren, daarom roepen wij de stemgerechtigde leden een tweede maal samen op zondag 

6 mei 2018 om dan definitief de aanpassingen goed te keuren. 

Wij betreuren de weinige interesse van  aangesloten clubs voor de minimale opkomst, van de 60 clubs 

zijn er amper 16 aanwezig! 

 

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Statutaire vergadering van 20 april 2017 

Er zijn geen opmerkingen ingekomen, het verslag wordt goed gekeurd 

 

3. Verslag van de Algemene secretaris/Schatbewaarder en presentatie Boekhoudkantoor en 

algemeen coördinator 

a. Presentatie door Sarah Leclerq van SBB en Ibrahim Emsallak betreffende financiën 

De presentatie wordt als bijlage toegevoegd en bevat al de nodige informatie omtrent de boekhouding. 

Elke aanwezige heeft een gedrukte versie van de interne balans en resultaat ontvangen. De presentatie 

was duidelijk en er waren geen vragen. De boekhoudster heeft eerst een inleiding geven omtrent een 

dubbele boekhouding en het verschil tussen een enkelvoudige boekhouding. Zowel de balans en 

rekeningen zij gepresenteerd. Er is ook melding gemaakt over de bestuursvergoedingen en de algemene 

werkingskosten. Voor verdere verduidelijking verwijst de VBL naar de PPT. 

 

4. Verslag van de rekeningnazichters; 

a. Algemeen coördinator leest verslag van rekeningnazichters Jeff Van Driessche en Yamina 

Zebchine voor. 

De AC heeft beide verslagen van de rekeningnazichters voor al de aanwezigen gelezen. De AC 

verduidelijkt dat er een typfout was binnen de enkelvoudige boekhouding, die tevens niet meer van 

toepassing is. De typfout had  betrekking tot de waarborgen en  dit is gecommuniceerd  geweest richting 

de nazichters. Binnen de dubbele boekhouding is dit  wel correct verwerkt. De AC deelt mee dat het 

binnen de dubbele boekhouding geen onderscheid had gemaakt tussen de taksen voor verplaatsingen en 

wedstrijden. Dit zal in 2018 wel gebeuren om een beter overzicht te verkrijgen.  

 

Vlaamse Boks Liga vzw 

                             Secretariaat : Etienne Brusselmans 

                      Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek               

              T:015-33 66 30   bank :BE08 0013 8598 5813 
              Etienne.brusselmans@telenet.be   -   vlaamseboksliga@telenet.be       www.vlaamseboksliga.com  

              --------------------------------                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

http://www.boxebelgium.be/
mailto:Etienne.brusselmans@telenet.be
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b. Transactie met belangenconflict (geen in 2017) 

De AC ligt dit punt toe, aangezien dit een nieuw gegeven is. De AC deelt mee dat dit een aanpassing is 

als gevolg van het werken aan “Goed Bestuur”. 

De AC deelt mee dat er in 2017 geen transacties hebben plaats gevonden waarin er sprake van een 

belangenconflict was. 

 

5. Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2017; 

Al de aanwezigen hebben een kopie van de rekening van 2017 ontvangen. De raad van bestuur vraagt 

aan de aanwezigen om goedkeuring middels een stemming.  

De rekening van 2017 is goedgekeurd als gevolg van de stemming en er waren geen opmerkingen. 

 

6. Goedkeuring van de begroting voor 2018 en meerjarenplan/beleidsplan 2017-2020 

De raad van Bestuur vraagt de goedkeuring voor de begroting van 2018 en het meerjarenplan. Al de 

aanwezigen hebben een kopie ontvangen en konden deze grondig bekijken. 

Beide documenten zijn goedgekeurd. 

 

7. Verslag van de afdeling Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling (De Groof); 

De Groof Willy leest het jaarverslag van de VLBA voor aan de aanwezigen. Er waren geen 

opmerkingen. Het volledig verslag kan als bijlage teruggevonden worden voor verdere raadpleging. 

 

8. Verslag van de Vlaamse Elite Boks Afdeling (Demanet); 

De heer Demanet leest het jaarverslag voor van de VEBA aan de aanwezigen. Het volledig verslag kan 

als bijlage teruggevonden worden voor verdere raadpleging.  

 

9. Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters Afdeling (Ait aadi);  

De heer Ait Aadi leest het jaarverslag van de VSA voor. Hij deelt mee dat 2017 statistisch gezien in 

minder goed jaar was. De aanwezigen vragen om verduidelijking hieromtrent. De heer Ait Aadi 

presenteert enkele voorbeelden van hoe hij analyses uitvoert. Het volledig verslag kan als bijlage 

teruggevonden worden voor verdere raadpleging.   

 

10. Verslag code goed bestuur en afwijkingen       

De AC deelt mee dat er in 2017 gewerkt is aan “goed bestuur” gebruikmakende van de codex van 

Philippe Muyters, de checklist van  VSF en de richtlijnen van Sport Vlaanderen. Er zijn 3 dimensies en 

de VBL heeft in 2017 gewerkt aan 2: namelijk democratie en transparantie. De meeste punten binnen 

deze dimensies zijn gerealiseerd of in realisatie. De VBL heeft bewust afgeweken van het punt “beperken 

van de ambtstermijn tot maximaal 12 aaneensluitende jaren”, aangezien wij anders geen raad van 

bestuur meer zouden hebben en het dus praktisch niet haalbaar was.    Via deze weg is iedereen op de 

hoogte van de vooruitgang met betrekking tot goed bestuur. De VBL heeft ook een interne evaluatie 

gepland waarbij het zichzelf gaat evalueren. 

 

 

 

 

 

 

                            



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ERKEND LID VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOKSBOND vzw 

onder het vergunningnummer 70 103 

 

11. Aanpassing reglement Inwendige Orde en statutaire aanpassingen 

a. Inwendige orde: 

De VBL heeft elke aanpassing schriftelijk toegelicht op een document en deze aan al de aanwezige 

bezorgt. Vervolgens heeft de AC elk punt mondeling toegelicht en eventuele vragen en onduidelijkheden 

verduidelijkt. Vervolgens is de raad van bestuur via stemmingen de goedkeuring voor de aanpassingen 

per punt gaan opvragen (heffen van een hand). Bij elk punt is er apart een toelichting gebeurt en een 

stemming (middels heffen van handen). Al de aanpassingen zijn goedgekeurd. Met betrekking tot de 

samenstelling is er de opmerking gekomen van Yamina dat deze strakker beschreven dient te worden met 

betrekking tot het afzetten van een bestuurslid. 

i. Samenstelling afdelingen VLBA/VEBA/VSA 

ii. Hoger beroep procedure medische commissie en hoger broep disciplinaire reglement 

iii. Toestemming fin.verrichtingen en contracten  

iv. Taken en bevoegdheden directeur opnemen inwendig reglement  

De aanpassing van het reglement van iwendige orde wordt goed gekeurd. 

 

b. Statutaire aanpassingen 

Door het niet behalen van een aanwezigheidsquorum van 2/3 kunnen er geen statutaire aanpassingen 

plaats vinden. Desondanks heeft de VBL besloten om de aanpassingen te presenteren aan de 

aanwezigen, echter worden deze nog niet doorgevoerd. Er zal een BAV opgeroepen worden. 

i. Vermelding in statuten dat bestuurders geen vergoeding kunnen ontvangen voor hun 

mandataire taken 

ii. Procedures belangenconflicten opnemen in statuten 

iii. Verbod op autonome entiteiten binnen de VBL 

iv. Verbod cummulatie mandaat binnen het bestuur en directeur 

v. Onvereigheden 

vi. Toezichthoudende rol van de voorzitter opnemen bij opstellen van agendapunten en 

vergaderingen en stemmingen 

c. Algemeen 

i. Bestuursprofielen goedkeuren 

ii. Financieel comité  

 

12. Ontlasting van de bestuurders 

 

13. Herverkiezing Raad van Bestuur  

Er zijn 7 kandidaturen:er wordt anoniem gestemd voor de aanstelling van 6 bestuurders: 

 

Ait aadi Brahim= 16 stemmen 

 Brusselmans Etienne = 16 stemmen 

 Clough Stanley =20 stemmen 

 De Groof Willy = 19 stemmen 

Dhondt Luc = 19 stemmen 

Demanet Emmanuel = 18 stemmen en  

De Vogelaere Marix = 4 stemmen. 

 

Elk stemgerechtige heeft een fiche ontvangen met vermelding van de kandidaten. De fiches zijn 

verzameld en de stemmingen zijn geteld geweest door de AC en Etienne Brusselmans met een neutrale 

getuige. 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ERKEND LID VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOKSBOND vzw 

onder het vergunningnummer 70 103 

 

 

De Vogelaere wordt niet weerhouden en is niet verkozen als lid van de raad van bestuur.  

Luc Dhondt is weerhouden en wij verwelkomen Dhondt als bijkomend bestuurslid. 

Clough Stanley blijft voorzitter, Demanet Emmanuel blijf ondervoorzitter en Brusselmans Etienne blijft 

secretaris. 

 

14. Aanduiding van 2 rekeningnazichters; 

Van Driessche Jef en Zebchine Yamina blijven de nazichters voor 2018. 

15. Interpellaties:  

Er zijn geen interpellaties binnen gekomen.  

 

De voozitter        De seretaris 

Stanley Clough        Etienne Brusselmans  
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Aansluitend Ledenvergadering 

 
1. Recreantentoernooi (8 minuten) 

 

De algemeen coördinator geeft een presentatie over een nieuw concept dat de VBL heeft 

ontwikkeld. 

 

De AC deelt mee dat dit concept vorm heeft gekregen als gevolg van een veld -en 

literatuuronderzoek alsook de verschillende denkcellen die zijn opgericht. De recreantentoernooi is 

een nauw overleg met de VSA opgesteld geweest, zodat er een wettelijk kader is waarin het 

opereert. 

 

De AC deelt mee dat er een aangepast reglement is opgesteld. Deze zal binnenkort publiek gemaakt 

worden na een laatste testfase in Oost-Vlaanderen.  

 

Algemeen coördinator licht het nieuw reglement kort toe aan de hand van een videoreportage van 

een recreantentoernooi.  Tijdens een recreantentoernooi mogen enkel recreanten participeren, 

worden 2 officials door de VBL gratis voorzien en wordt de aanwezige arts vergoedt door de VBL. 

Ook voorziet de VBL gadgets voor de deelnemers. De VBL benadrukt de leidinggevende rol van de 

official hierin en dat er een filosofie verandering gerealiseeert dient te worden. Meer info omtrent 

de recreantentoernooi wordt later publiek gemaakt. 

 

De beelden kunnen via de volgende link bekeken worden op het youtube kanaal van de Vlaamse 

Boks Liga vzw: 

 

https://youtu.be/eWXwJhitRbc 

 

2. Ledenbestand (5minuten) 

 

De AC deelt mee dat de VBL investeringen heeft gedaan voor haar werking te verbeteren en uit te 

breiden. De VBL heeft een ledenbestand laten ontwikkelen, waarbij elke clubverantwoordelijke een 

login zal ontvangen en de leden (recreanten en wedstrijdboksers)  zelf volledig digitaal kunnen 

aansluiten en de bijhorende betaling ter plekke kunnen uitvoeren. De AC demonstreert de applicatie 

via de presentatie. De VBL zal de applicatie en de bijhorende logins volledig gratis ter beschikking 

stellen aan haar aangesloten clubs. Hierin kunnen zij dus de leden ingeven en een verslag opvragen 

via de applicatie voor eventuele lokale gemeentes. Zodoende hoopt de VBL veel administratieve 

drempels weg te werken en het aansluiten bij de VBL makkelijker te maken.  De VBL organiseert 

opleidingsdagen voor elke clubverantwoordelijke in het najaar, waarbij zij door experts een 

opleiding krijgen omtrent de werking van de applicatie. Deze zijn gratis toegankelijk voor 1 

verantwoordelijke van elke club. De VBL prefereert dat elke club de verantwoordelijke voor de 

administratie stuurt naar één van de opleidingsdagen. Deze zullen op verschillende centrale plaatsen 

in Vlaanderen plaatsvinden. De AC denkt aan de volgende locaties: 

 

• Oost -en West Vlaanderen: opleidingsdag in Gent 

• Vlaams Brabant en Brussel: opleidingsdag in Brussel hoofdstad 

• Antwerpen en limburg: opleidingsdag in Antwerpen stad 

https://youtu.be/eWXwJhitRbc
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Deze locaties staan niet vast nog data staat vast en kan dus veranderen aan de hand van de 

beschikbaarheden van de experts. 

 

Indien een club voor haar lokale gemeente specifieke data moet ingeven in een ledenbestand kan er 

via overleg een aanpassing op clubniveau gebeuren binnen het ledenbestand. 

 

Leden vragen aan de AC of de licenties die zij ontvangen veranderen, aangezien zij elektronische 

kaarten prefereren. De AC deelt mee dat dat toekomst muziek is. Voorlopig blijven de licenties 

zoals ze zijn. De AC gelooft dat er stap voor stap gewerkt dient te worden en een te snelle groei niet 

gezond is. 

 

Verdere stappen hierin worden via mail, briefwisselingen en de website gecommuniceerd naar al de 

clubs. 

 

 

3. Medische commissie (3 minuten) 

 

De AC deelt mee dat de VBL sinds 2018 enkel met erkende ring -en keuringsartsen werkt. Het 

voorbije jaar heeft de VBL verschillende artsen gecontacteerd, gevormd en geïnformeerd in 

samenwerking met het RVSP en een uitgebreide lijst samengesteld. De leden kunnen enkel in 

functie van medische keuringen en het inschakelen van ringartsen gebruikmaken van de VBL 

erkende artsen. Deze staan publiek op de website van de VBL. De AC demonstreert de lijst en deelt 

mee dat deze dynamisch is. Er kunnen dus namen bijkomen. Zodoende wilt het de controles 

uniform maken en fraude wegwerken. Indien leden bepaalde artsen kennen die de VBL kan 

aanspreken verzoeken wij beleeft deze door te sturen naar Ibrahim Emsallak, de AC (algemeen 

coördinator). Zodoende kunnen wij de lijst uitbreiden. 

 

4. 20% regeling taksen (2minuten) 

 

De VBL heeft middelen vrijgemaakt voor de leden die zich engageren om boksmeetings in te 

richten. Als ondersteuning voor de inrichters wordt 20% korting gegeven op de taksen voor 

meetings. Deze zal op het einde van het jaar gestort worden. Bij een dubbele korting wordt de meest 

voordelige korting gehanteerd en de korting is enkel van toepassing op taksen voor meetings.  

 

5. Get Fit 2 Box (3minuten) 

 

De VBL heeft een nieuwe kwalitatieve bijscholing ontwikkeld i.s.m. de universiteit van Gent, Sport 

Vlaanderen en het RVSP. Het is een blessurepreventie programma voor trainers van hoog niveau. 

Hierin worden boksspecifieke blessure preventieve strategieën gepresenteerd. Het bestaat uit een 

theoretisch en praktisch gedeelte en is erkend binnen de Vlaamse Trainer School dus de deelnemers 

krijgen een certificaat van de VTS. De AC heeft beelden van de opleiding en demonstreert deze aan 

de deelnemers: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P8do79R8QpI 

De VBL heeft verschillend didactische materiaal laten ontwikkelend ter ondersteuning van de 

participanten, zoals powerpoints en kijkwijzers waarin  al de besproken strategieën in zijn 

samengevat met foto’s ter illustratie en alternatieve oefeningen per niveau. 

 

De VBL wilt de bijscholing nogmaals organiseren in Gent in het najaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=P8do79R8QpI
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6. Instructeur B en voorstel initiator boksen Brussel ( 4minuten) 

 

 

De VBL wilt een voorstel doen tijdens de denkcel vergadering met de Vlaamse Trainer School om 

een cursus initiator boksen in Brussel te organiseren met tweetallige leerkrachten. Zodoende kunnen 

de taalbarrieres overbrugt worden en kunnen ook de Brusselse clubs zich engageren om aan de 

diplomavoorwaardes te voldoen. 

 

De VBL heeft besloten in overleg met de denkcel van de Vlaamse Trainer School om een 

instructeur B te ontwikkelen in plaats van een trainer B. Dit aangezien een trainer B 

laagdrempeliger is.       
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Uitnodiging en dagorde algemene vergadering 12 mei 2019 

 
Geachte Lid 

 

De raad van bestuur van de Vlaamse Bks liga nodigt u graag uit voor haar jaarlijkse Algemene 

vergadering op 12 mei 2019 te Golden Gloves Gent op de Hurstweg 8 9000 Gent. 

Éen lid per club is stemgerechtigd, alsook éen officieel van elke afdeling en ten slotte de leden van de 

raad van bestuur. U dient in het bezit te zijn van uw geldige vergunningskaart. 

 

Indien u op 12 mei 2019 niet aanwezig kan zijn, probeer dan een volmacht te geven aan een lid die uw 

belangen zal behartigen en vertegenwoordigen, zodat er voldoende leden vertegenwoordigd/aanwezig 

zijn. 

 

 Elke lid ontvangt na afloop van de vergadering ook het boek “Sport met grenzen: vlaggensysteem” ter 

waarde van € 28.00 die de VBL voor haar leden heeft aangekocht om zodoende kennis over ethiek te 

verspreiden binnen de Vlaamse Boks Sport, zodoende werkende naar een verenigd en sterker 

bokslandschap. 
 

 

Praktisch 

Ontvangst leden met ontbijt+ aanmelden 10 :30 – 11 :00 

Aanvang inhoudelijke en statutaire gedeelte 11 :00 – 12 :00 

Aanvang ledenvergadering 12 :00 – 13 :00 

Locatie Golden Gloves Hurstweg 8 9000 Gent 2de verdieping 

Gedurende de vergadering is catering voorzien voor de leden van de VBL 

 

 

Vlaamse Boks Liga vzw 

                        p.a. Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek               
                 T:015-33 66 30 –  bank :BE08 0013 8598 5813  
               vlaamseboksliga@telenet.be    www.vlaamseboksliga.com                                                                                                           
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DAGORDE 

 
1. Welkomswoord door de Voorzitter van de Vlaamse Boks Liga Stanley Clough. 

 

Één minuut stilte ter nagedachtenis van het heengaan van de leden Rudi De Gruyter, Liévin Van Fleteren,  

Louis Van Gansen en Armand Van De Keere. 

 

2. Nazicht van de volmachten en stemgerechtigden. 

 

Willy De Groof overloopt door naamafroeping de aanwezige stemgerechtigden en volmachten. 

 

Resultaat: 

Op 71 stemgerechtigden zijn er 30 aanwezig. 

Er zijn dus niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig teneinde de aanpassing van de bestaande 

statuten goed te keuren, daarom roepen wij de stemgerechtigde leden een tweede maal samen op 

zondag 2 juni 2019 om dan definitief de aanpassingen goed te keuren. 

Wij betreuren de te weinige belangstelling van  aangesloten clubs door de minimale opkomst, van de 62 

aangesloten clubs zijn er amper 20 aanwezig, volmachten inbegrepen. 

 

3. Goedkeuring van het verslag van de algemene statutaire vergadering van 2018. 

a. Rechtzetten van een typfout in verslag 2018 goedkeuring profielen goed bestuur 

 

• Het goedkeuren van de bestuursprofielen maakte niet deel uit van de statutaire aanpassing maar diende 

bij het gedeelte van inwendige orde te staan in het verslag van vorig jaar. Deze hadden wij ook vorig 

jaar goed gekeurd. Helaas had ik dit verkeerd vermeld en dien ik dit recht te trekken. Dus is het oké 

voor de AV om het puntje  “Besturusprofielen goed keuren”  bij de aanpassingen van de inwendige orde 

te plaatsen, aangezien wij die daar hadden goed gekeurd en niet op de BAV volgende hierop. 

 

 

• Aanpassing gedeelte Trainer B: 

De Instructeur is laagdrempeliger. Dit dient aangepast te worden. 

 

Beslissing: 

De aanpassingen worden unaniem goedgekeurd door de AV. 

 

b. Goedkeuring verslag 2018 

Het verslag van 2018 is aan iedereen na de vergadering bezorgd geweest. De AV dient het verslag goed 

te keuren met boven vermelde aanpassing natuurlijk. 

 

Beslissing: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd door de AV. 
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4. Financieel comité 

a. Presentatie SBB en algemeen coördinator financiele verslaggeving. 

 

Sarah lecLercq geeft een volledige uiteenzetting betreffende de financiën van de VBL. Inleidend wordt 

een introductie gegeven over een dubbele boekhouding om zodoende de leden te informeren en kennis 

te geven over de werking ervan. 

 

De balans van 2018 wordt toegelicht door Sarah L. alsook de bijhorende posten. Vervolgens wordt de 

afschrijvingstabel toegelicht, met de verschillende investeringen en dergelijke en de waarde ervan. 

 

De resultaatrekening van 2018 wordt toegelicht door Sarah, zowel de credit als debit zijde en wat er 

gebeurt is met  het resultaat. Sarah L. geeft nog een expliciete toelichting betreffende de 

bestuursvergoedingen en licht toe dat de raad van bestuur enkel vergoedingen ontvangt voor effectief 

gemaakte kosten. 

  

b. Verslag secretaris. 

 

Het verslag van de secretaris wordt voor gelezen. (zie bijlage) 

 

c. Verslag rekening nazichters. 

 

Het verslag van de nazichters wordt voorgelezen. Leden van de AV maken melding of zei bepaalde 

voorstellen mogen mailen. Ibrahim deelt mee, ja. Indien de leden enkele voorstellen hebben met 

betrekking tot de communicatie over de financiën kunnen zij deze via mail communiceren naar Ibrahim 

voor half juni en dan zal de raad van bestuur de voorstellen bespreken. 

 

 

5. Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2018 (wordt aangeleverd). 

 

Jaarrekening 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

6. Goedkeuring van de begroting voor 2019 (wordt aangeleverd). 

 

De begroting voor 2019 wordt na vermelding van een opmerking door een lid van de AV unaniem 

goedgekeurd. 

 

7. Goedkeuring jaarplan en meerjaren beleidsplan ( wordt aangeleverd). 

 

Het jaarplan en meerjaren plan worden unaniem goedgekeurd. 
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8. Ontlasting van de bestuurders. 

goedgekeurd 

 

9. Aanduiding van 2 rekeningnazichters. 

 

De AV duidt ten gevolge van het goede werk geleverd door Yamina Zebchine. en Jef Van Driessche, 

beide terug aan als nazichters. 

 

10. Verslag van de afdeling Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling (De Groof). 

 

Willy De Groof leest het jaarverslag van de VLBA voor aan de aanwezigen. Er waren geen opmerkingen.  

Het volledig verslag kan als bijlage teruggevonden worden voor verdere raadpleging. 

 

11. Verslag van de Vlaamse Elite Boks Afdeling (Demanet). 

 

Emmanuel Demanet leest het jaarverslag van de VEBA voor aan de aanwezigen. Er waren geen 

opmerkingen. 

Het volledig verslag kan als bijlage teruggevonden worden voor verdere raadpleging.  

 

12. Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters Afdeling (Ait Aadi).   

 

Brahim Ait Aadi leest het jaarverslag van de VSA voor aan de aanwezigen. Er waren geen opmerkingen. 

Het volledig verslag kan als bijlage teruggevonden worden voor verdere raadpleging. 

                                         

13. Verslag algemeen coöridnator  

a. Goed bestuur omgang door de federatie 

 

De algemeen coördinator doet verslag over de vooruitgang met betrekking tot goed bestuur. De VBL 

heeft veel aanpassingen en verandering ondergaan, maar dient op advies van onze dossierbeheerder en 

de raad van bestuur nog zaken op punt te stellen, zodat wij als federatie optimaal kunnen groeien, 

aangezien wij de goede weg ingeslagen zijn. We merken ook dat de VBL beter functioneert ten gevolge 

van het gebruikmaken van de adviezen geformuleerd door Sport Vlaanderen, de code van Muyters alsook 

de gesprekken met Koen Termont. De VBL verwijst ook naar verslag 70 die iedereen heeft gehad om  

nadere inzichten hieromtrent te verschaffen. 

   

b. Afwijkingen goed bestuur 

 

De VBL is afgeweken van het doorvoeren van een beperking tot een 12 jaar mandaat aangezien de 

werking hier nog niet rijp voor is. 

 

c. Belangenconflict 
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In 2018 hebben geen verrichtingen plaats gevonden waarbij er sprake was van een belangenconflict. 

 

 

 

14. Statutaire aanpassingen  ( wordt aangeleverd). 

 

Ibrahim licht de statutaire aanpassingen allemaal toe. Echter kunnen ze niet goed gekeurd worden ten 

gevolge van het niet behalen van een 2/3 aanwezigheidsquorum. 

 

15. Aanpassingen inwendige orde ( wordt aangeleverd). 

 

De aanpassing worden voorgelezen en unaniem goed gekeurd. 

 

 Aanpassingen Inwendige orde ( zie verslag 70) 

Artikel 11 Artikel 11.1 : Samenstelling en benoeming 

 

De raad van bestuur, samengesteld en aangeduid zoals bepaald in art. 17 der 

statuten, bestuurt de Vlaamse Boks Liga. De Raad van Bestuur is samengesteld 

uit minimum vijf  bestuurders en maximum zes bestuurders die benoemd worden 

door de algemene vergadering voor 4 (vier) jaar en die ten alle tijde door een 

algemene vergadering met 2/3 van de stemmen afzetbaar zijn. Zij zijn uittredend 

en herkiesbaar. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. 

De bestuurders worden gekozen op basis van de goed gekeurde bestuursprofielen, 

welke periodiek en bij elke vacature worden geëvalueerd. 

 

Artikel 11.5.1 : De Raad van Bestuur van de Vlaamse Boks Liga benoemt uit zijn 

midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een algemene 

secretaris/schatbewaarder. Indien de algemene secretaris/schatbewaarder geen 

bestuurder is kan de Raad van Bestuur voor onbeperkte tijd een lid aanduiden als 

algemeen secretaris/schatbewaarder. Hij is belast met de dagelijkse werking van 

de vereniging en voert de hem door de raad van bestuur opgedragen taken uit. Hij 

kan bijgestaan worden door een aantal departementen die door de raad van 

bestuur belast worden met een specifieke opdracht. Op de algemene vergadering 

brengt hij verslag uit over de activiteiten en plannen der vereniging. 

 

Artikel 11.5.2 De Raad van Bestuur benoemt eventuele adjuncten waarvan de 

taken beschreven zijn in het reglement van inwendige orde.  

Artikel 11.5.3 De Raad van Bestuur kan ook een deel van het dagelijks bestuur 

van de vereniging overdragen aan een van zijn leden van de liga. 

Artikel 11.5.3 De raad van bestuur evalueert de reële en de gewenste profielen 

periodiek en bij het ontstaan van elke vacature of vrijgekomen mandaat. Dit 

verwijst naar de bestuursprofielen die zijn opgesteld in 2017 en goed gekeurd zijn 

geweest op de Algemene vergadering in 2018. 

Artikel 13 

Financiele drempel 

Bij een bedrag dat € 1000 overschrijdt dient er expliciet aan al de leden van de 

raad van bestuur toestemming gevraagd te worden, vooraleer een financiële 

verrichting kan plaats vinden. 
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Artikel 14 

Financiële comissie 

De financiële commissie heeft de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om te 

waken over de correctheid van de gevoerde boekhouding. De Commissie bestaat 

minstens uit: 

• Een vertegenwoordiging uit de Raad van Bestuur  

• De Rekeningtoezichthouders die aangesteld zijn door de Algemene 

Vergadering 

• Algemeen coördinator 

• Een externe boekhoudkantoor 

De commissie komt minstens één maal per jaar samen op initiatief van één van de 

vertegenwoordigers van de commissie. Ze voert de nodige controle uit van de 

boekhouding en krijgt hiervoor toegang tot alle financiële informatie van de VBL. 

Ze kan zich voor die controle laten bijstaan door externe raadgevers. Ze kan 

bijkomend samenkomen naar aanleiding van elke bezorgdheid die naar voor komt 

over de correctheid van de financiële gang van zaken binnen VBL. 

 
 

 

16. Transferperiode goedkeuren 

 

De VBL heeft bij Sport Vlaanderen een aanvraag gedaan om uitzonderlijk twee tansferperiodes te 

voorzien dit jaar, aangezien het sportiefjaar van de VBL van begin en einddatum is verandert. De 

transferperiode is decretaal bepaald voor de niet-professionele sportbeoefenaar. Wij hebben een 

goedkeuring verkregen van het ministerie om hiervan af te wijken in functie van onze werking (bijlage). 

De licenties vervallen namelijk in decemeber dus willen we de transferperiode dan ook in december vast 

leggen. Om dit te realiseren hebben wij een overgangsperiode voorzien met twee transferperiodes, 

namelijk in juni alsook in december 2019. Vanaf 2020 zal enkel december van kracht zijn. 

 

De Algemene vergadering keurt de overgangsperiode baserend op het ministerieel besluit unaniem goed. 

 

 

17.  Interpellaties. 

Er zijn geen interpellaties binnen gekomen .
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Ledenvergadering 

1. API 

 
Ibrahim licht de leden van de VBL toe over het ethisch beleid en wijst erop dat een aanspreekpunt is 

aangesteld voor ethische zaken. Hier bovenop is een ethische commissie  in leven geroepen die zich 

ontfermt over het beleid hieromtrent. De VBL heeft op haar website een sectie apart voorzien voor 

ethiek en hier zal al de informatie op worden gepubliceerd met betrekking tot dit onderwerp. Ook zullen 

de gegevens van ons aanspreekpunt, namelijk Yamina Z. hier publiek worden gemaakt,  zoals onder 

andere haar nummer en e-mailadres als aanspreekpunt zijnde. De VBL heeft een actieplan waarin 

ethische onderwerpen zijn in verwerkt en meer informatie hieromtrent volgt nog via mail alsook de 

website. Zo is bijvoorbeeld de ethische commissie bezig met ontwikkelen van richtlijnen voor clubs met 

betrekking tot de aanstelling van een trainer, het schrijven van gedragscodes, het ontwikkelen van 

kijkwijzers en dergelijke. 

 

Om de leden en clubs van de VBL te sensibiliseren heeft de VBL voor elke club het vlaggensysteem 

aangekocht in 2018 en begin 2019, maar nog niet iedereen heeft deze in ontvangst genomen. Via deze 

weg verzoek ik iedereen om na de vergadering bij mij te komen om een kopie op te halen, zodat de 

know how verder wordt verspreid. De VBL vond het nodig om deze actie te doen in opvolging van de 

bijscholing die wij hadden georganiseerd in november omtrent het vlaggensysteem. Zo heeft iedereen in 

november een toelichting gehad en ook een fysieke vorm van het boek voor verdere raadpleging van 

specifieke gevallen. 

 

2. Regeling kampioenschappen bespreken en meningen aanhoren van de leden van de VBL 

i.v.m. voorstel tot wijziging van de vergoedingen van liefhebber boksers 

 
De VBL licht de aanpassing omtrent de kampioenschappen toe die ook vermeld zijn in verslag nummer 70 

van de raad van bestuur en wil graag de meningen van de clubs horen.  

Wat betreft de verschuiving van de kampioenschappen zijn geen opmerkingen binnen gekomen. Echter 

het systeem van de vergoedingen, zijn de volgende opmerkingen  gedeeld: 

 

• Een betaling van € 250.00 voor de hoogste klasse is te hoog en niet haalbaar voor de inrichters 

denken de meeste. Sommige daarentegen geloven dat er gewoon een verschuiving gebeurt en de 

kosten hetzelfde blijven. Wat er kan gedaan worden is even terug naar de meetings te kijken 

van 2018 en een rekensom te maken via het oud systeem en dan eens met het nieuw systeem en 

zien of het duurder of goedkoper is. Het bedrag van €250.00 was ook maar een speculatie en 

staat niet vast. Wij dienen te zoeken naar een weg waarbij het het beoogde doel wordt bereikt 

dat boksers meer kampen gaan doen en langer amateur blijven alsook inrichters minder 

financiele druk ervaren en zodoende het boksen in België een duw in de rug krijgt.  

• Het niet betalen van beginners, waarbij al de beginnende boksers niet worden vergoedt, is niet 

haalbaar. Een zachtere aanpak is bijvoorbeeld een verminderde betaling bij de beginners in 

plaats van geen en de jeugd bokser niet betalen. Dit is een verschuiving dat eventueel wel 

haalbaar is. 
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• Er zijn niet zoveel A-klasse boksers in België en misschien kan er een systeem uitgewerkt 

worden, waarbij de VBL tussenkomt in de kosten om deze topboksers toch op eigen grond gebied 

te kunnen laten boksen. 

 
De VBL kan concluderen dat er zeker nog gesprekken dienen plaats te vinden alsook simulaties om te 

zien wat een gangbare weg is om te bewandelen werkend naar een systeem dat past binnen een 

verenigd en sterker bokslandschap. 

 

3. Aankondiging gouden handschoen 

 
Emmanuel Demanet licht het concept rond de gouden handschoen toe. 

 

4. Online ledenbestand korte mededeling en feedback aanhoren 

 

Ons ledenbestand wordt kort toegelicht. Er zal in de loop van het jaar nog een aanpassing 

gebeuren, waarbij de mogelijkheid wordt voorzien om ook de clubaansluiting online te laten 

verlopen. Ibrahim vraagt of er nog opmerkingen zijn met betrekking tot het ledenbestand. 

 

De AV vraagt of er de mogelijkheid bestaat om eventueel een tussentijdse save optie te voorzien, 

zodat niet elk lid opnieuw dient worden ingevoerd. Ook zijn er nog vaak problemen met de PDF 

bestanden voor de sticker van de mutualiteit, dat deze te groot zijn om op te laden. 

 

Ibrahim noteert de opmerkingen en zal deze proberen door te voeren. 

 

5. Instructeur B stramien 

 

Het nieuw stramien wordt kort toegelicht.  De instructeur B is volop in ontwikkeling, maar 

verloopt moeizaam. Echter zullen wij er wel geraken, maar Ibrahim vreest dat dit niet binnen de 

beoogde planning gerealiseerd zal worden. 

 

6. Ligaploeg update 

 

Ibrahim geeft een update over de ligaploeg. Het EK en WK worden kort toegelicht, alsook wie 

gaat participeren. 

 

7. Applicatie 

 

Ibrahim licht kort toe dat Fightnet, een matchmaking applicatie ontwikkeld wordt. Ivo C. springt 

tussen waar nodig.  De AV toont interesse in een project als Fightnet en de VBL zal hier werk van 

maken. Meer informatie hieromtrent volgt nog.  

 

8. Q&A 
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Verslag bijzondere algemene vergadering 2 juni 2019 
 

DAGORDE 

 
1. Welkomswoord door de Voorzitter van de Vlaamse Boks Liga Stanley Clough. 

 

 

2. Nazicht van de volmachten en stemgerechtigden. 

 

Willy De Groof overloopt door naamafroeping de aanwezige stemgerechtigden en volmachten. 

Resultaat: 

Op 71 stemgerechtigden zijn er 9 aanwezig, volmachten inbegrepen. 

Het quotum tweederde is niet meer van toepassing voor goedkeuring van de statutaire aanpassingen. 

 De aanwezige stemgerechtigde leden kunnen deze aanpassingen goedkeuren. 

 

3. Goedkeuring Statutaire aanpassingen 

 

Artikel Inhoud/aanpassing 

Statuten 
Artikel 10 10.6 De algemene vergadering van de Vlaamse Boks Liga kan enkel rechtsgeldig 

vergaderen  met een aanwezigheidsquorum van 20% van de stemgerechtigde leden. 

Artikel 15 
Wijze van 
Stemmen 

15.2. De algemene vergadering beraadslaagd geldig ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde   

Leden. 
➔Voor het wijzigen van de statuten wordt het quotum wettelijk bepaald op 
tweederde (zie art 24) 

Artikel 17 
Toevoegen Maximale 
Mandaattijd 

Toevoegen man een maximale maandaattijd.  
17.7. Bestuurders benoemd door de algemene vergadering kunnen maximum een 
mandaattijd van  30 aaneengesloten jaren als bestuurder uitoefenen 

Artikel 23 
onverenigdbaarheden 

23.1.Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belangenconflict 
heeft met betrekking tot een nakende beslissing of met een verrichting die tot de 
bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere 
bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt. De bestuurder met het 
tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de 
beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 
Voormelde procedure is niet van toepassing op gebruikelijke verrichtingen die 
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plaatshebben onder de voorwaarden en de zekerheden die op de markt gewoonlijk 
gelden voor soortgelijke verrichtingen. 

 

De betrokkene persoon met betrekking tot het belangenconflict dient op basis van 
de agenda van de vergadering zelf aan te geven dat er een belangenconflict is. 

 

Vervolgens zal het belangenconflict genotuleerd worden om dan opgenomen te 
worden in een register van belangenconflicten. Zodoende kan in de loop van het jaar 
vermeld worden in het jaarverslag, zodat de algemene vergadering hiervan op de 
hoogte gesteld kan worden. 
 

Inwendige orde 

Artikel 11 Artikel 11.1 : Samenstelling en benoeming 
 
De raad van bestuur, samengesteld en aangeduid zoals bepaald in art. 17 der 
statuten, bestuurt de Vlaamse Boks Liga. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 
minimum vijf  bestuurders en maximum zes bestuurders die benoemd worden door 
de algemene vergadering voor 4 (vier) jaar en die ten alle tijde door een algemene 
vergadering met 2/3 van de stemmen afzetbaar zijn. Zij zijn uittredend en 
herkiesbaar. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. 
De bestuurders worden gekozen op basis van de goed gekeurde bestuursprofielen, 
welke periodiek en bij elke vacature worden geëvalueerd. 
 
Artikel 11.5.1 : De Raad van Bestuur van de Vlaamse Boks Liga benoemt uit zijn 
midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een algemene 
secretaris/schatbewaarder. Indien de algemene secretaris/schatbewaarder geen 
bestuurder is kan de Raad van Bestuur voor onbeperkte tijd een lid aanduiden als 
algemeen secretaris/schatbewaarder. Hij is belast met de dagelijkse werking van de 
vereniging en voert de hem door de raad van bestuur opgedragen taken uit. Hij kan 
bijgestaan worden door een aantal departementen die door de raad van bestuur 
belast worden met een specifieke opdracht. Op de algemene vergadering brengt hij 
verslag uit over de activiteiten en plannen der vereniging. 
 
Artikel 11.5.2 De Raad van Bestuur benoemt eventuele adjuncten waarvan de taken 
beschreven zijn in het reglement van inwendige orde.  
Artikel 11.5.3 De Raad van Bestuur kan ook een deel van het dagelijks bestuur van 
de vereniging overdragen aan een van zijn leden van de liga. 
Artikel 11.5.3 De raad van bestuur evalueert de reële en de gewenste profielen 
periodiek en bij het ontstaan van elke vacature of vrijgekomen mandaat. Dit 
verwijst naar de bestuursprofielen die zijn opgesteld in 2017 en goed gekeurd zijn 
geweest op de Algemene vergadering in 2018. 

Artikel 13 
Financiele drempel 

Bij een bedrag dat € 1000 overschrijdt dient er expliciet aan al de leden van de raad 
van bestuur toestemming gevraagd te worden, vooraleer een financiële verrichting 
kan plaats vinden. 

Artikel 14 
Financiële comissie 

De financiële commissie heeft de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om te 
waken over de correctheid van de gevoerde boekhouding. De Commissie bestaat 
minstens uit: 

• Een vertegenwoordiging uit de Raad van Bestuur  

• De Rekeningtoezichthouders die aangesteld zijn door de Algemene Vergadering 

• Algemeen coördinator 

• Een externe boekhoudkantoor 

De commissie komt minstens één maal per jaar samen op initiatief van één van de 
vertegenwoordigers van de commissie. Ze voert de nodige controle uit van de 
boekhouding en krijgt hiervoor toegang tot alle financiële informatie van de VBL. Ze 
kan zich voor die controle laten bijstaan door externe raadgevers. Ze kan bijkomend 
samenkomen naar aanleiding van elke bezorgdheid die naar voor komt over de 
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correctheid van de financiële gang van zaken binnen VBL. 
 

Verwijzing toevoegen 
naar statuten 
bevoegdheden 

Bijvoegen in inwendige orde of verwijzen naar statuten in de inwendige orde wat 
betreft de bevoegdheden AV. Zodat ze ook vermeld zijn in de inwendige orde. 
 

Algemeenheden 

Rooster van aan -en 
aftreden 

De VBL dient een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties op te 
stellen waarin is vastgelegd dat telkens slechts een deel van de leden vervangen 
wordt. 

Begroting en 
meerjarenplan 

Wij dienen nogmaals ons meerjarenplan laten goed keuren en begroting op de AV. 
Wij nemen dit op voro d edagorde. 

Pocedure 
belangenconflict 

Procedure belangenconflict verder uitwerken en in praktijk brengen. 

Transferperiode Dit jaar zijn er uitzonderlijk twee transfersperioden zowel in de zomer als 
december. Vanaf 2020 zal enkel december van toepassing zijn, aangezien dan de 
licenties vernieuwd worden. De aanvraag is verwerkt bij sport Vlaanderen. 

Functioneringsgesprekken Om de werking te evalueren worden er functioneringsgesprekken georganiseerd met 
de directeurs.  

Jaarverslagen  De jaarverslagen zullen opgesteld worden op dusdanige manier dat het 
overzichtelijk wordt en voldoet aan de voorwaarden van goed bestuur. 

Bestuursprofielen Goed keuren AV stond vorig jaar BAV. 

Codex 2019 Kopie bezorgen op AV aan de leden. 

 

Resultaat: Aanpassingen worden unaniem goedgekeurd. 
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Uitnodiging en dagorde algemene vergadering 23 augustus 2020 

 
Geacht Lid, 

 

De raad van bestuur van de Vlaamse Boks Liga nodigt u graag uit voor haar jaarlijkse Algemene 

vergadering op zondag 23 augustus 2020 te Golden Gloves Gent op de Hurstweg 8 9000 Gent. 

Éen lid per club is stemgerechtigd, alsook éen officieel van elke afdeling en ten slotte de leden van de 

raad van bestuur. U dient in het bezit te zijn van uw geldige vergunningskaart. 

 

Indien u op 23 augustus 2020 niet aanwezig kan zijn, probeer dan een volmacht te geven aan een lid die 

uw belangen zal behartigen en vertegenwoordigen, zodat er voldoende leden vertegenwoordigd/aanwezig 

zijn. 

 

Bij het aanmelden onvangt elk lid een goodiebag met alle documenten nodig voor de Algemene 

Vergadering.  
 

 

Praktisch 

Ontvangst leden met ontbijt+ aanmelden 10 :30 – 11 :00 

Aanvang inhoudelijke en statutaire gedeelte 11 :00 – 12 :00 

Aanvang ledenvergadering 12 :00 – 14 :00 

Locatie Golden Gloves Hurstweg 8 9000 Gent 2de verdieping 

Gedurende de vergadering is catering voorzien voor de leden van de VBL 
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DAGORDE 

 

1. Welkomstwoord door de Voorzitter van de Vlaamse Boks Liga Stanley Clough. 

 

De leden van de algemene vergadering worden verwelkomd door de raad van bestuur. Er wordt één 

minuut stilte ter negadachtenis van het heengaan van de Federaal Voorzitter Willy Bosch 

en Philippe Van Geert, leden van de Vlaamse Boks Liga ingelast.  

De algemene vergadering geeft een applaus ter gelegenheid van de prestatie van Delfine Persoon in 

Groot-Britannie.  

 

2. Nazicht van de volmachten en stemgerechtigden. 

 

Willy De Groof overloopt door naamafroeping van de aanwezige stemgerechtigden en volmachten. 

Resultaat: 

Op 73 stemgerechtigden zijn er 40 aanwezig, bestaande uit 32 clubs ( 4 volmachten inbegrepen) 

één vertegenwoordiger van de VSA, VLBA, VEBA en 5 officielen van de Raad Van Bestuur. 

3 nieuwe clubs aangesloten in 2020 waren ook aanwezig, maar kunnen niet meestemmen over het jaar 

2019. Zij zijn aanwezig in functie van de ledenvergadering.  

 

3. Goedkeuring van het verslag van de algemene statutaire vergadering van 2019. 

 

Het betreft de verslagen van de Algemene Statutaire Vergadering op 12 mei 2019 en de Bijzondere 

Algemene Statutaire Vergadering op 2 juni 2019. 

 

Beslissing: 

De verslagen worden unaniem goedgekeurd door de AV. 

 

4. Financieel verslag 2020. 

a. Financiele verslaggeving. 

De jaarrekening, balans en bijhorende financiële documenten zijn via mail bezorgd. De voorbije 3 jaar 

heeft de VBL altijd een presentatie gegeven omtrent een dubbele boekhouding om zodoende de kennis 

hiervan te verhogen bij de leden. Dit jaar hebben wij hier niet voor gekozen, aangezien wij dit niet meer 

nodig achten. De algemeen coördinator deelt mee dat de VBL goed binnen de bugettaire grenzen is 

gebleven en verrast was over hoe goed de begroting in elkaar zat. De algemeen coördinator deelt ook mee 

dat de raadsleden hun taken op vrijwillige basis uitvoeren en enkel een onkostenvergoeding ontvangen 
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betreffende hun werkelijk gemaakt kosten. Zodoende geeft de coördinator kort een toelichting over de 

bestuursvergoedingen. 

 

Een lid van de algemene vergadering geeft als opmerking dat zij graag de documenten eerder bezorgd 

krijgen. De algemene coördinator deelt mee dat hij volledig gelijk heeft. De documenten zijn laattijdig 

bezorgd en geven de leden daarom te weinig tijd om alles grondig te lezen. De algemeen coördinator 

deelt mee dat ten gevolge van de coronamaatregelen ons financiele comité niet samen kon komen en alles 

de laatste weken is moeten gebeuren. De Vlaamse Boks Liga gaat er werk van maken dat de leden al de 

documentatie in de toekomst ruimschoot op tijd ontvangen. 

 

b. Verslag secretaris. (Etienne Brusselmans) 

 

Het jaarverslag van de secretaris kan als bijlage teruggevonden worden voor raadpleging. 

Er waren geen opmerkingen. 

 

c. Verslag rekening nazichters. 

 

Het verslag van de nazichters Yamina Zebchine en Jef Van Driessche wordt voorgelezen 

door de voorzitter. 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

5. Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2019 (wordt aangeleverd). 

 

De jaarrekening van 2019 is aan al de leden digitaal alsook gedrukt bezorgd. 

Jaarrekening 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

6. Goedkeuring van de begroting voor 2020 (wordt aangeleverd). 

 

De begroting is gedrukt alsook digitaal aan al de leden bezorgd. De VBL deelt mee dat aanpassingen zijn 

gebeurt op inkomsten en uitgave ten gevolge van de coronacrisis. 

 

De begroting voor 2020 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

7. Goedkeuring jaarplan en meerjaren beleidsplan ( wordt aangeleverd). 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ERKEND LID VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOKSBOND vzw 

onder het vergunningnummer 70 103 

Zetel: Boomgaardstraat 22/34 – 2600 Berchem (Antwerpen) 

De Vlaamse Boks Liga heeft haar jaar -en meerjarenplan digitaal bezorgd aan de leden. Een gedrukte 

versie is ook ter plekke beschikbaar voor raadpleging en de algemeen coördinator is aanwezig voor 

eventuele nadere toelichting. Ook hier is de opmerking dat de documenten eerder bezorgd dienen te 

worden, zodat de leden deze tijdig kunnen raadplegen. 

Het jaarplan en meerjaren plan worden unaniem goedgekeurd. 

 

8. Ontlasting van de bestuurders. 

Unaniem doedgekeurd. 

 

9. Aanduiding van 2 rekeningnazichters. 

 

De A.V. duidt Francis De Donder en Eric Van Vaerenbergh aan als nazichters voor 2020. 

 

10. Verslag van de afdeling Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling (Willy De Groof). 

 

Het jaarverslag van de VLBA kan als bijlage teruggevonden worden voor raadpleging. 

Er waren geen opmerkingen. 

 

11. Verslag van de Vlaamse Elite Boks Afdeling (Emmanuel Demanet). 

 

Het jaarverslag van de VEBA kan als bijlage teruggevonden worden voor raadpleging. 

Er waren geen opmerkingen. 

 

12. Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters Afdeling (Brahim Ait Aadi).   

 

Brahim Ait Aadi leest het jaarverslag van de VSA voor aan de aanwezigen. Op vraag van Brahim Ait 

Aadi wordt een video omtrent de seminarie voor de scheidsrechters en juryleden gedemonstreerd. 

 

Er waren geen opmerkingen.  Het volledig verslag wordt nog als bijlage toegevoegd. 
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13. Verslag algemeen coöridnator  

a. Goed bestuur omgang door de federatie 

 

De algemeen coordinator doet verslag over de vooruitgang met betrekking tot goed bestuur. De VBL 

heeft veel aanpassingen en verandering ondergaan, maar dient nog op advies van onze dossierbeheerder 

en de raad van bestuur zaken op punt te brengen zodat wij als federatie optimaal kunnen groeien, 

aangezien wij de goede kant aan het opgaan zijn. We merken ook dat de VBL beter functioneert ten 

gevolge van deze aanpassingen gebruikmakende van de adviezen geformuleerd door Sport Vlaanderen, 

de code van Muyters alsook de gesprekken met Koen Termont. 

   

b. Afwijkingen goed bestuur 

 

De VBL is afgeweken van het doorvoeren van een beperking tot een 12 jaar mandaat aangezien de 

werking hier nog niet rijp voor is. 

 

c. Belangenconflict 

 

In 2019 hebben geen verrichtingen plaats gevonden waarbij er sprake was van een belangenconflict. Er is 

daarom niets opgenomen in een register hieromtrent. 

 

14. Aanpassingen inwendige orde.  

 

De aanpassing in ons inwendige orde zijn in functie van het nieuwe GES-decreet en een integriteitsbeleid. 

Al de bijhorende documentatie is bezorgd aan de leden van de algemene vergadering. De aanpassingen 

die worden voorgesteld zijn op advies van advocatenkantoor Stibbe. Zij bieden hierin ondersteuning voor 

de VBL. Zodoende zijn onze regels voldoende waterdicht opgesteld om grensoverschrijdend gedrag 

tuchtrechtelijk aan te kaarten. 

 

De aanpassingen worden unaniem goedgekeurd. 
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Ledenvergadering 
 

 
1. Evaluatie online applicatie ledenbestand.  

 

De algemene coördinator vraagt aan de leden van de algemene vergadering of er opmerkingen zijn i.v.m. 

het online ledenbestand. Één lid deelt mee dat een systeem voor de opvolging van de aanmaak van de 

lidkaarten een interessante toevoeging is. De algemeen coördinator brengt iedereen op de hoogte dat de 

VBL al een dergelijk systeem hanteert binnen het ledenbestand voor de opvolging van de aanmaak van de 

lidkaarten. De aflevering van de lidkaarten verloopt bij de recreanten trager, aangezien het er veel zijn en 

door Willy De Groof alleen worden aangemaakt. Hij maakt gebruik van gelegenheden, zoals de AV om 

de lidkaarten te overhandigen aan de clubs of tijdens bijvoorbeeld kampioenschappen. Anders stuurt hij 

ze op via de post. 

 

 

2. Voorstelling applicatie FightRep.  

 

De algemeen coördinator en Francesco Cilurzo ( Founder Fight Rep) geven een presentatie omtrent de 

voortgang en werking van Fightrep. Voor een gedetailleerd inzage verwijzen wij de leden door naar de 

videopresentatie (link mail). 

 

3. Website Boxebelgium.  

In functie van de ontwikkeling van Fightrep is BoxeBelgium overgenomen. Deze zal een update krijgen.  

 

4. Gala Golden Glove.  

Raadslid Demanet Emmanuel geeft een toelichting omtrent De Gouden Handschoen. Dit jaar zal deze ook 

doorgaan, afhankelijk van de coronamaatregelen. Weliswaar aangepast door het verkort seizoen. Het is 

een gegeven dat zich voornamelijk focust op het prof boksen, maar ook aandacht geeft aan het amateur 

boksen. Er is namelijk ook een sectie “Beste amateur” voorzien. Deze wordt verkozen via een 

puntensysteem vanuit de KBBB. Voor de andere categoriëen zijn er neutrale juryleden gekozen. Het zijn 

journalisten die zich focussen op de bokssport. Dit jaar wordt de editie niet enkel ondersteund vanuit de 

VBL, maar ook door de andere collega federaties. Zo wordt het nationaal karakter ervan nogmaals 

verankerd. 
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Een lid deelt mee dat het puntensysteem ook rekening dient te houden met het niveau van een kamp. Zo 

kan een winst op een EK niet gelijkgesteld worden aan een winst op een BK. Het puntensysteem kan 

daarom wat verfijnder uitgewerkt worden. 

 

5. Evaluatie recreantentornooien.  

 

De recreantentoernooien zijn gelanceerd eind 2017 en begint te groeien in populariteit. Zo zijn er in 2018 

3 edities georganiseerd en in 2019 maar liefst 7. Wij hopen dat de lijn zich voort zet. De algemene 

coördinator deelt wel een bezorgdheid mee dat er enkele edities te wedstrijdgericht waren en daarom in 

strijd zijn met de filosofie van het concept. Wij dienen hier dus gezamenlijk over te waken. Hij benadrukt 

daarom het belang van de trainers bij het verspreiden van de filosofie onder de boksers. Dit project wordt 

voortgezet aangezien het de goede kant opgaat en de VBL zal blijven waken over de filosofie samen met 

haar scheidsrechters -en liefhebbersafdeling alsook al haar trainers. 

 

6. Ligaploeg.  

 

De topsportcoördinator geeft een toelichting omtrent de topsportwerking. Het ontwikkelingsprogramma 

en de bedoeling ervan wordt toegelicht alsook het prestatieprogramma. Het ontwikkelingsprogramma 

betreft geïdentificierde talenten die de mogelijkheid krijgen om aan verkennende internationale 

toernooien deelt te nemen. Het prestatieprogramma zijn boksers die op internationaal niveau dienen te 

presteren, meer specifiek op A-toernooien. Rond beide programma’s zijn trainingen georganiseerd. De 

samenstelling van de ploegen wordt kort toegelicht. Hij deelt ook mee dat er op nationaal niveau een 

werking zal uitgewerkt worden met het BOIC en onze partners. Er wordt op gestructureerde basis een 

openliga trainingen georganiseerd. De topsport coördinator deelt mee dat iedereen welkom is. 

 

7. Beleid ethiek.  

 

De algemeen coördinator licht de leden in omtrent het beleid rond ethiek en het aankomende GES-

decreet. Hij deelt meer dat er een API is aangeduid en in de toekomst elke club een API zal moeten 

hebben. Deze maatregelen worden wettelijk verankerd in een decreet (decreet voor gezond en ethisch 

sporten) die van kracht zal gaan op 1 januari 2021. De algemene coördinator zal zien of hij binnen het 

ledenbestand in sectie kan voorzien om een API in op te nemen per club. 
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8. Corona en de bokssport.  

 

Ten gevolge van de coronaepidimie lijdt de sportsector enorm. De federatie volgt de situatie nauw op en 

zal de clubs op de hoogte blijven houden. Om de bokssport te revitaliseren heeft de VBL gekozen een 

coronafonds op te starten. Deze bestaat uit 4 pijlers: 

 

o Financiële ondersteuning voor inrichters: 

▪ De Vlaamse Boks Liga zal de kosten voor de officials op zich nemen om de inrichters te 

ondersteunen. 

o Extra korting op de werkingsbijdrage voor inrichters: 

▪ De VBL zal de inrichters van een extra korting voorzien (100%) op de werkingsbijdrage 

voor meetings in België voor de aangesloten leden. 

o Organisatie van Fight Factories zonder publiek: 

▪ Om boksers de mogelijkheid te geven om te boksen in Vlaanderen, zal de VBL zich extra 

inzetten voor de organisatie van Fight Factories zonder publiek. 

o Sensibilisering: 

▪ De Vlaamse boks Liga zal inzetten op acties om de bokssport te promoten alsook haar 

heropstart. 

 

De coronafonds maatregelen ( 4pijlers) zijn geldig vanaf 01/09/2020 tot en met 30/06/2021 indien ons 

dossier wordt goedgekeurd bij Sport Vlaanderen. De leden kunnen hiervan ( 4 pijlers) genieten zolang de 

budgetten dit toelaten.  De VBL zal deze maatregelen enkel implementeren na een goedkeuring door 

Sport Vlaanderen voor de ondersteuning in functie van de coronaepidemie. Indien de middelen van de 

fonds voor 30/06/2021 volledig zijn toegewezen, stopt de ondersteuning en vervallen de maatregelen. Er 

zal daarom een plafondbedrag gehanteerd worden. Meer informatie hieromtrent volgt nog. 

 

9. Varia.  

De Vlaamse Boks Liga benadrukt nogmaals dat wij samen dienen te bouwen aan een sterker 

bokslandschap. De federatie heeft dit de voorbije jaren ongetwijfeld getoond middels investeringen in 

functie van het algemeen belang (Online ledenbestand, Fightrep, recreantentoernooien,…). Echter wilt het 

de leden erop wijze dat een aansluiting als club inhoudt dat ook de leden correct geregistreerd dienen te 

worden. De grote meerderheid van de clubs doen dit en leveren daarom hun bijdrage aan een verenigd en 

sterker bokslandschap. Echter zijn er een paar clubs die de regels van de inwendige orde niet respecteren 

en hun leden niet correct registreren binnen het online ledenbestand. Hierdoor genieten zij wel van al de 

voordelen, maar dragen zij niet een gelijkaardig steentje bij als de andere clubs. We hopen dat deze clubs 
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hun verantwoordelijkheid hierin opnemen om zodoende ook de filosofie van een verenigd en sterker 

bokslandschap uit te stralen. In de toekomst zal de VBL hier harder in op treden, maar vorolopig geven 

wij uiteraard de tijd aan de clubs om zich hiervoor te herorganiseren. Zodoende hopen wij dat tegen 

volgend jaar deze clubs mee trekken aan het touw richting succes! 

 

Een lid deelt ook mee dat er clubs zijn die de regels omtrent de coronamaatregelen overtreden en dit 

vervolgens op socialmedia plaatsen. Dit brengt onze sport in een slecht daglicht. Als beoefenaars van de 

Noble Art of Selfdefence dienen wij hoffelijk genoeg te zijn om de maatregelen te respecteren of op zijn 

minst bij een overtreding dit niet op social media te plaatsen. Zodoende prikkel je andere asociaal gedrag 

te volgen en breng je onze prachtige sport verkeerd in beeld. Een voorstel is eventueel om een schrijven 

rond te sturen hieromtrent om de leden te sensibiliseren. 

 

De algemeen coördinator sluit de ledenvergadering met een Q&A. 

 

 
Voorzitter           

Stanley Clough           

 

 

 

Raad van Bestuur - verslaggever 

Willy De Groof 

 

 

 


