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VERSLAG AV 2021 
 

Algemene Vergadering 2021. 
 

Datum: zondag 29 augustus 2021 om 11 uur, aanmelden vanaf 10.30 uur. 
 

Locatie: accommodatie BC Golden Gloves Gent, Hurstweg 8, 9000 Gent 
 
 

Berchem, 22 november 2021 
 
 

Geachte Lid, 
 

 
Een 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. 
 

 
Praktisch 

Aanmelden en ontvangst met koffie/thee etc… 10 :30 – 11 :00 

Start statutaire gedeelte algemene vergadering 11:00 – 11:30 

Start ledenvergadering met Q&A (+ pauze met eten) 11:00 – 12:00 

Adres Hurstweg 8, 9000 Gent 
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DAGORDE 
 

Algemene Vergadering. 
 
 

1. Verwelkoming door de voorzitter van de raad van bestuur. 
 
Stanley Clough, voorzitter van de Vlaamse Boks Liga, heet iedereen van harte welkom op de alge-
mene vergadering van 2021. De voorzitter verzoekt eerst een minuut stilte ter nagedachtenis van 
Tom Perdaen, official van de VBL. 
 

2. Nazicht van de volmachten en stemgerechtigden. 
 

Raadslid Willy De Groof roept de aanwezigen, stemgerechtigde en volmachten af en bevestigt ze. 
 

3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2020. 
Het verslag is via een online stemming gebeurd en de resultaten worden via een presentatie nog-
maals getoond aan de leden. De algemene vergadering wordt gevraagd voor verdere opmerkingen 
of aanvulling. 
 
Resultaat stemming: UNANIEM GOEDGEKEURD. 

 
 

4. Financieel verslag 2020: 
a. financiële verslaggeving. 

http://www.vlaamseboksliga.com/
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Het financieel verslag is digitaal bezorgd aan de leden van de Vlaamse Boks Liga en via een online 

stemming voor goedkeuring voorgelegd geweest. De jaarrekening, balans en bijhorende financiële 

documenten zijn via mail bezorgd. 

Resultaat stemming: UNANIEM GOEDGEKEURD 

b. Verslag secretaris. 

Het verslag van de secretaris is via mail op voorhand aan al de leden van de Vlaamse Boks Liga be-

zorgd geweest. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. 

 

Resultaat stemming: UNANIEM GOEDGEKEURD 

 

c. Verslag rekening nazichters. 

Het financieel van de rekeningnazichters is digitaal bezorgd aan de leden van de Vlaamse Boks Liga 

en via een online stemming voor goedkeuring voorgelegd geweest. 

 

Resultaat stemming: UNANIEM GOEDGEKEURD 

 

d. Verslag vergoedingen bestuursleden. 

De raadsleden voeren hun opdrachten uit op vrijwillige basis en ontvangen enkel een vergoeding 

voor gemaakte onkosten. Meer details vinden de leden terug in het financieel verslag. 

  

5. Goedkeuring rekening vorig jaar (2020) 

De jaarrekening is via mail op voorhand aan al de leden van de Vlaamse Boks Liga bezorgd ge-

weest.  

Resultaat stemming: 41 goedgekeurd – 1 niet goedgekeurd 
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6. Goedkeuring begroting 2021. 
 
De begroting is via mail op voorhand aan al de leden van de Vlaamse Boks Liga bezorgd geweest.  

Resultaat stemming: 41 goedgekeurd – 1 niet goedgekeurd 

 
7. Goedkeuring jaarplan 2021 en meerjarig beleidsplan. 

 
Het jaarplan en meerjarig beleidsplan is via mail op voorhand aan al de leden van de Vlaamse Boks 

Liga bezorgd geweest.  

 

Resultaat stemming: 41 goedgekeurd – 1 niet goedgekeurd 

 
8. Kwijting bestuurders. 

 
De kwijting van de bestuursleden is ook via de online stemming uitgevoerd. 
 
 
Resultaat stemming: 41 goedgekeurd – 1 niet goedgekeurd. 
 
 

9. Aanduiden 2 rekeningnazichters. 
 
De Vlaamse Boks Liga wil graag Francis De Donder van Boksteam Zele en Eric Van Vaerenbergh van 
Ronin bedanken voor hun inzet en het uitvoeren van de controle. Door de coronamaatregelen heb-
ben zij de boekhouding digitaal gecontroleerd. De algemeen coördinator deelt mee dat dit niet 
ideaal was en de zaken moeilijk maakte om alles in detail met de nodige uitleg te controleren. Het 
was ook heel vermoeiend. Desondanks heeft iedereen zijn best gedaan om het zo kwalitatief mo-
gelijk uit te voeren. 
 
Francis De Donder en Eric Van Vaerenbergh zullen zich nogmaals inzetten voor de controle van de 
rekeningen. 
 

10. Werkingsverslag Vl. Liefhebbersafdeling. 
 

Het werkingsverslag van VLBA is via mail aan alle leden bezorgd. 
 

11. Werkingsverslag Vl. Elite Boksafdeling. 
 

http://www.vlaamseboksliga.com/
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Het werkingsverslag van VEBA is via mail aan alle leden bezorgd. 
 
 

12. Werkingsverslag Vl. Scheidsrechters afdeling. 
 

 
Het werkingsverslag van VSA is via mail aan alle leden bezorgd. 
 
 

13. Verslag algemeen coördinator: 
 

a. Goed bestuur omgang door de federatie 
 
De Vlaamse Boks Liga gebruikt de code goed bestuur om aan “Good governance” te doen. Wij blij-
ven ons hiervoor inzetten en proberen op de 3 dimensies te verbeteren. 
 
 

b. Afwijkingen goed bestuur 
 

Er zijn geen bijkomende afwijkingen genoteerd in 2021. 
 
 

c. Belangenconflict 
 

In 2021 zijn er geen situaties opgenomen in het register van belangenconflicten. 
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Ledenvergadering. 
 

1. Beleid ethiek 

 
De algemeen coördinator deelt mee dat de sportsector de laatste jaren inzet op beleid omtrent 
SGG en ethiek. DE voorbije jaren heeft de VBL hier ook op ingezet middels sensibilisering, bijscho-
lingen en het opstarten van een werking rond een aanspreekpunt integriteit en een meldpunt. De 
VBL maakt het aanspreekpunt integriteit op federatie niveau nogmaals bekend en deelt mee dat zij 
altijd terecht kunnen bij Yamina Zebchine. 
 
In 2021 heeft de VBL samen met het dynamoproject bijscholingen georganiseerd omtrent een club-
api. Al onze leden kunnen deze gratis bijwonen. Er zal een fysieke editie in september doorgaan. 
Op 16/09 zal deel 1 georganiseerd worden en op 23/09 deel 2. Er zijn al verschillende clubs die 
aan de opleiding hebben deelgenomen, maar nog niet voldoende. Wij doen daarom nogmaals een 
oproep om hierop in te zetten, zodat wij een sterk netwerk API’s kunnen uitrollen om te waken 
over de integriteit van onze leden. 
 
De VBL deelt mee dat wij streven om op clubniveau een API te hebben. Dit kan door binnen elke 
vereniging een persoon hiervoor aan te duiden en de opleiding te laten volgen. Er kan uiteraard 
ook gekozen worden om samen met een naburige club één API aan te duiden. 
 

2. Ledenadministratie en onlinesysteem feedback en update 

 
In 2018 zijn wij gestart met het online ledenbestand systeem uit te werken. Wij zijn er allemaal 
succesvol in geweest aangezien alle clubs nu gebruik maken van het systeem. De leden delen mee 
dat het goed werkt. Een lid deelt mee of het eventueel kan dat wij in de toekomst met individuele 
data werken voor de geldigheid van de licenties in plaats van een vast interval van 01/01 t.e.m. 
31/12. De algemeen coördinator deelde mee dat die optie er al inzit maar niet wordt gebruikt om 
de boekhouding te organiseren. Wij zijn namelijk pas sinds 2017 met een dubbele boekhouding be-
gonnen dus proberen het op dit moment niet complex te maken. Wij zullen dit zeker verkennen in 
de toekomst als wij hier klaar voor zijn. 
 
De VBL deelt mee dat het in 2022 gaat verkennen wat de mogelijkheden zijn van elektronische 
kaarten via een QR code om de administratie te verlagen. Op de volgende vergadering zal hier een 
update omtrent bezorgd worden. 
 
De VBL deelt ook mee dat nog niet alle clubs hun leden goed registreren en dat wij een decretale 
verplichting hebben om de leden te verzekeren. Ons huishoudelijk reglement verplicht ook ieder-
een om alle leden correct aan te sluiten indien uw club aangesloten is bij de VBL. De voorbije ja-
ren heeft de VBL geen strenge controles hierop uitgevoerd, maar wij gaan dit strenger controleren. 
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De meeste clubs doen een correcte registratie van hun recreanten en competitieboksers alsook be-
stuursleden, maar er zijn er een paar die dit niet doen. Als federatie gaan wij voor een verenigd en 
sterker bokslandschap, maar iedereen dient hier gelijk aan bij te dragen. Wij verzoeken daarom 
iedereen om hier goed voor op te letten. Bij overtredingen zal de VBL optreden. 
 

3. Fightrep stand van zaken 

 
De Fightrep app is in volle ontwikkeling en gaat de goede richting op. Wij zitten op zeker 60% reali-
satie en goed op schema. Tegen eind 2021 zullen de meeste bugs/fouten eruit zitten. Voor vragen 
of problemen kunnen jullie terecht bij de algemeen coördinator of Ivo Cilurzo van Fightrep. 
 
Ivo Cilurzo:  

• info@fightrep.com & ivo.cilurzo@hotmail.be   

• 0472 93 97 95 

 
4. Vechtsport Expertise Centrum (VEC) 

 
De algemeen coördinator zet zich al sinds 2017 in voor de realisatie van een bokscentrum in Vlaan-
deren. In samenwerking met de VUB en Sport Vlaanderen, via het decreet bovenlokaal sportinsfra-
structuur kan de VBL met veel trots meedelen dat deze er eindelijk zal komen te Brussel op de 
campus van de VUB onder de noemer van een vechtsport expertisecentrum. De algemeen coördina-
tor geeft een presentatie van al de faciliteiten en diensten die aanwezig zullen zijn. 
 

5. Corona en de bokssport 

 
De algemeen coördinator geeft een presentatie van de huidige maatregelen en licht toe dat er een 
noodfonds is opgericht om de sport te ondersteunen vanuit de VBL. 
 

6. Q&A 

 
De leden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. 
 
 

Stanley Clough,       Etienne Brusselmans. 
Voorzitter        Secretaris 
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