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Verslag nr. 86 - vergadering raad van bestuur. 
 

Datum: donderdag 18 maart 2021 om 19 uur. 
 

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:   
 
Afwezig:    Etienne Brusselmans (secretaris). 
 
Uitgenodigd:  

 
UITGENODIGD 

 
Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator) 

 
Cursusaanbod 2021: eventuele aanpassingen tgv maatregel overheid. 
 
Door de algemeen coördinator is een overzicht gegeven van de verschillende cursussen die op de planning staan 
voor 2021 en 2022, dit alles onder voorbehoud van de Covid pandemie. Voor verdere info kan je de algemeen 
coördinator steeds contacteren. 
 

Charter Risico Vechtsport Platform (RVSP). 
 
De Vlaamse Boks Liga zal zich aansluiten bij dit charter voor een periode van 4 jaar. 
 

Richtlijnen boekhouding en de app De Lantaarn. 
 
De raad van bestuur stelt vast voor een mindere kostprijs een betere service is verkregen bij de huidige 
boekhouder. Alle betalingen moeten beschikken over een bewijsstuk voor verdere verwerking in de boekhouding. 
Eveneens steeds de voorzitter op de hoogte brengen bij de voorziene betalingen voor goedkeuring. In de 
toekomst vermijden dat betrokkenen een persoonlijke rekening moeten gebruiken. Een app, De Lantaarn, is 
beschikbaar om kleine gemaakte onkosten digitaal in te geven en te verwerken. 
 

Update coronamaatregelen en ondersteuning. 
 
Geen wijzigen te noteren in het beleid op de dag van de vergadering, alle geldende maatregelen blijven van 
kracht. 
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Bovenlokaal sportinfrastructuur stand van zaken. 
 
Door de algemeen coördinator is een prestatie gegeven met de huidige stand van zaken van het mogelijk te 
realiseren topsportvechtcentrum in samenwerking met de Vrije Universiteit van Brussel (VUB). In het huidige 
voorstel zou de federatie particeperen, eenmalig, voor een bedrag van 200K Euro te betalen in schijven van 
verschillende jaren. Bij deze investering zou de federatie prioriteit kunnen gebruik maken van de accommodatie 
met bijhorende kantoorruimte. De accommodatie zal ter beschikkingen worden gesteld vrij van onderhoud- en 
of huurgelden bij gebruik. Na beraadslaging binnen de raad van bestuur is er unaniem beslist een 
intentieverklaring te ondertekenen voor de realisatie van het centrum. 
 
 

Werkingsverslag 2020. 
 
Met aandrang is door de algemeen coördinator gevraagd de ontbrekende werkingsverslagen af te leveren. 
 
 

Parkiboks update. 
 
Aangezien een laagdrempelig dossier betreft zullen de nodige subsidies worden aangevraagd om een beleid 
verder ui te werken. 
 
 

Update presentatie website voor de KBBB. 
 
De vernieuwde website van de KBBB ontwikkeld en onderhouden door Vlaamse Boks Liga zal te raadplegen zijn 
vanaf 1 mei 2021. Verder afspraken moeten worden gemaakt voor het dragen van de kosten met Franstalige liga. 
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VASTE AGENDAPUNTEN. 
 
Goedkeuring verslag vorige vergadering. 
 
Verslag vorige vergadering nr. 85 goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

Inkomende en of uitgaande briefwisseling. 
 
Niks te noteren. 
 

Financieel overzicht 2021. 
 
Financiële rapportering, update tot en met 15/3/2021. Overzicht mondeling gegeven door Willy De Groof. 
De federatie beschikt nog steeds over de nodige solvabiliteit en de liquide middelen zoals blijkt uit het 
financiële overzicht ook in deze moeilijke tijden. Aansluitingen van 30 clubs en slechts 380 leden. 
 

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

 

 
Mededeling(en) in verband met de K.B.B.B. 
 
Niks te melden. 
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VARIABLE AGENDAPUNTEN  

 
 
 

Liefhebbersafdeling – topsportcommissie. 
 

 
 

Organisatie Vlaamse en Belgische kampioenschappen 2021. 
 
De federatie zal indien mogelijk het Vlaams kampioenschap voor het jaar 2021 inrichten met als vooropgestelde 
datum de maand november 2021. De Franstalige liga wenst geen Belgisch kampioenschap te organiseren. Na de 
Vlaamse kampioenschappen indien mogelijk zal de Vl. Boks Liga een alternatief Belgisch kampioenschap 
proberen te organiseren in de vorm van een toernooi.  
 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Indien mogelijk organiseren Vlaamse kampioenschappen en alternatief Bel. Kamp. 
 
 

Deeltijdse vacature technisch directeur Topsport Vlaamse Boks Liga. 
 
Deze zal worden ingevuld na de spelen van Tokio in overleg met Topsport. 
 
• Stemming: NVT 
• Beslissing: Overleg met Topsport voor verdere uitwerking. 
 
 
 

 
 

Eliteafdeling. 

 
Aanpassing Sportcodex analoog met EBU. Zie verslag koepel 16/03/21. 
Op de website Boxebelgium komt een “zwarte” van boksers, agenten en federaties die niet meer mogen werken 
in België. Promotors en matchmakers vragen we om steeds deze lijst te raadplegen vooral contracten af te 
sluiten. KvB → verslag koepel 16/03/21. 
Boxrec: alle rusttijden worden weergegeven. Dus ook de normale rusttijden na een overwinning of 
puntennederlaag. De data in een orange bar zijn dus niet noodzakelijk een schorsing, maar kunnen ook gewoon 
de verplichte rusttijd zijn. Bokser Malik Zinad heeft toelating gekregen van de Maltese Federatie om over te 
stappen naar de KBBB – VBL.  
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Scheidsrechter afdeling (VSA). 
 

Voor de desbetreffende afdeling is op een publieke oproep gedaan voor kandidaten schatbewaarder. 
 

 

Varia. 
 
Vlaams Sporttribunaal.  
 
Op 12/4/2021 zullen S. Clough, E. Demmanet en L. Dhondt de raad van bestuur vertegenwoordigen bij het 
Vlaams Sporttribunaal in aanwezigheid van mr. M. Moorthamer. 

 
 
Panelgesprek Vrije Universiteit Brussel (VUB). 
 
De algemeen coördinator en bestuurder E. Demanet zullen de federatie vertegenwoordigen op een onlinedebat 
in gericht door de VUB. 
 

 
Maximum leeftijd boksen. 
 
Volgens het AIBA-reglement kan dit tot de leeftijd van 40 jaar op toernooien ingericht door AIBA. Individuele 
afwijkingen zijn eventueel mogelijk na bespreking binnen en met toestemming van de raad van bestuur. 
 
 
Voor het verslag, opgetekend op datum van 27 maart ’21. 
 
In opdracht, 
 
Luc Dhondt, bestuurder. 
 
 
Stanley Clough,          Etienne Brusselmans, 
 
Voorzitter          Secretaris 
 

 
Data volgende vergadering(en) 2021 (onder voorbehoud Covid maatregelen). 

 
15 april, 20 mei, 17 juni, 16 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec. 

 
Geen vergaderingen voorzien juli en augustus. 
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