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Verslag nr. 88 - vergadering raad van bestuur. 
 

Datum: donderdag 20 mei 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 
 

Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator) 
 

Onderwerp: update parkiboksen. 
 
Een overzicht is gegeven in het dossier, alle bestuurders zijn schriftelijk gebriefd wat tot op heden de 
ondernomen acties zijn. Tegen eind augustus dient alles afgrond zijn. 

 
Status: informatief. 
Opvolging – bijkomende info. 
De algemeen coördinator werkt samen met de werkgroep het dossier verder uit en houdt de raad van bestuur op 
de hoogte. 

 
Onderwerp: Softwareoplossingen voor de boekhoudingen en kasboekhouding. 
 
Om de boekhouding verder te professionaliseren en om fouten te minimaliseren zijn enkele softwareoplossingen 
voorhanden. De algemeen coördinator licht ook de werking rond een kasboekhouding toe. De raad van bestuur 
dient iemand aan te duiden om dit goed op te volgen. 
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Status: toelichting 
Opvolging – bijkomende info. 
Freshnote zal gebruikt worden voor financiële updates. 
Eenvoudig factureren zal gebruikt worden voor facturatie. 
Rydoo mag verkend worden voor eventuele implementatie binnen de VBL. 
De werking rond een kasboek wordt verder uitgerold. 

 
 
Onderwerp: update Covid en progressie seizoen en VBL-projecten. 
 
De algemeen coördinator volgt de situatie rond de maatrelen tegen de verspreiding van Covid-19 nauw op. Na 
elke publicatie van een ministerieel besluit heeft de VBL-kijkwijzers en samenvattingen opgesteld van de 
maatregelen die van toepassing zijn op de bokssport. Voorbereidende hierop heeft de algemeen coördinator een 
relancestrategie voor de competitie, recreantentoernooien, opleidingen etc. uitgetekend. Initieel wil de VBL de 
lasten weghalen van de clubs en ondersteuning bieden met het zelf organiseren van meetings, zodat de boksers 
terug de activiteiten kunnen opnemen. Zodoende wil de VBL haar ondersteunende rol verder verankeren in 
Vlaanderen en haar filosofie van een verenigd en sterker bokslandschap verder verspreiden. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
De algemeen coördinator volgt de situatie verder op en brengt indien nodig de betroken partijen verder op de 
hoogte van eventuele wijzigingen. 

 
 
Onderwerp: Fightrep en recreantentoernooien (update). 
 
Een planning is voorgesteld om de Fight Factories te organiseren in de zomer en najaar van 2021. Dit heel 
voorwaardelijk is en dat wij pas vanaf 9 juni effectief weten wat wij wel of niet kunnen doen. Vele clubs blijven 
open tijdens de zomer om te compensatie van de verloren maanden, om activiteiten aan te bieden tijdens deze 
uitzonderlijke tijden waar reizen heel moeilijk gaat. Als de maatregelen het toelaten zal de VBL tijdens de 
zomermaanden Fight Factories organiseren en hopende verdere versoepeling ook in het najaar. De exacte data 
en info zal pas gecommuniceerd worden na 9 juni en officieel vermeld worden op officiële kanalen vanaf 1 juli 
om zodoende een laattijdige annulering te vermijden zoals in oktober 2020 te Gent. Binnen de mogelijkheden en 
na inschatting van de situatie en de mate van sportieve activiteit in Vlaanderen zal de VBL ook heropstarten met 
de recreantentoernooien. Initieel zullen zowel de Fight Factories (interclubs) als de recreantentoernooien 
zonder publiek zijn. Zodoende bieden wij voor al onze leden een veilig platform om deel te nemen aan de 
bokssport. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
Als mogelijk planning concreet uitwerken en communiceren aan alle betrokken partijen. 
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Onderwerp: Boxing Behind Bars. 
 
De Vlaamse Boks Liga heeft in samenwerking met verschillende partners een boks project gestart binnen de 
gevangenis van Oudenaarde. Deze kan tot heden niet voortgang t.g.v. een streng regime rond de bestrijding van 
de verspreiding van COVID-19. De algemeen coördinator en Emmanuel Demanet volgen de situatie op en 
hervatten dit project wanneer mogelijk. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
De heropstart wordt baserend op nieuwe maatregelen verder vormgegeven. Boxing Behind bars wordt verder 
opgevolgd. 

 
 
Onderwerp: verslag presentatie KBBB. 
 
Een presentatie is gegeven over de nieuwe versie van Boxebelgium. Deze staat officieel online en is goedgekeurd 
door de KBBB. Er dienen nog enkele details in orde te worden gebracht en men zal vervolgens een officiële 
bekendmaking doen via al de kanalen en feedback vragen van de leden omtrent hun gegevens (palmares, 
schrijfwijze naam, etc.). 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
De nodige stappen worden gezet om Boxebelgium volledig operatief online te zetten. 

 
 
Onderwerp: verslag lokale besturen. 
 
Ook dit jaar is er gesproken bij de begeleidingstrajecten voor lokale besturen georganiseerd door het RVSP. Het 
RVSP presenteert de werking van de federatie en sensibiliseert hij de gemeenten om een goed vechtsportbeleid 
te voeren op lokaal niveau, zodat de boks verenigingen sterker verankerd worden binnen hun gemeenten.  
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
De algemeen coördinator volgt deze sessies op en rapporteert aan de raad van bestuur. 
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Onderwerp: feedback werkingsverslag 2020 en verslaggeving raad van bestuur. 
 
De leden van de raad van bestuur delen hun opmerkingen. Het werkingsverslag is een groot document opgedeeld 
in verschillende delen. Er zaten hier en daar wat schrijffouten, maar qua inhoud was het in orde. Eén 
inhoudelijk fout is over het hoofd heeft gezien onder het punt ethiek. De raad van bestuur deelt ook mee werk 
te maken van functioneringsgesprekken met de personeelsleden, zodat zij bijgestuurd en geëvalueerd kunnen 
worden door 2 bestuurders. Zo worden de personeelsleden jaarlijks geëvalueerd en krijgen zij feedback en 
werkpunten mee. De laatste twee verslagen is de structuur van verslaggeving niet meer zo uniform en zal 
worden aangepast naar de opmerkingen, noden, opgelegd door een ambtenaar van Sport Vlaanderen. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
Werkingsverslag feedback is bezorgd en dient mee aan de slag gegaan worden. Verslag raad van bestuur er zal 
gewaakt worden op uniformiteit door de verslaggever. 

 
Onderwerp: sodexo kaart werknemers VBL. 
 
Er waren stappen gezet voor het opstarten van de sodexo kaarten t.g.v. een éénmalige sectorale subsidie die 
was toegekend aan de VBL.  
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
Verantwoordelijke persoon voor de contacten met het sociaal secretariaat volgt dit verder op. 

 
Zitting 17/05 VST. 
 
Status: toelichting. 
De algemeen coördinator is uitgenodigd geweest om te getuigen bij het Vlaamse Sporttribunaal op 17/05. Hij 
maakt hier melding van maar spreekt niet over de inhoud. Hij wou louter de raad van bestuur op de hoogte 
stellen.  
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
Wachten op verdere stappen van het Vlaams Sporttribunaal. 

 
Onderwerp: overzicht lidgelden andere federaties. 
 
Een document met een overzicht van lidgelden bij andere federaties is voorgelegd om zodoende nieuwe 
inzichten te bezorgen. De vergelijking is niet zo makkelijk gemaakt, aangezien er heel veel diversiteit is tussen 
de sporten. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
De algemeen coördinator doet bijkomende analyses op de data. 
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Onderwerp: AIBA-financiering bepaalde projecten. 
 
Op de vergadering van de KBBB heeft de algemeen coördinator gesproken over een projectoproep vanuit AIBA. 
De algemeen coördinator zal samen met de LFB dit bestuderen en een dossier opstellen. Zij dienen altijd 
richting de KBBB (Norbert Keller, Willy De Groof, André Verbuere en de voorzitters van de liga’s) te 
communiceren, aangezien dit een federaal project is. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
KBBB heeft de nodige instructies meegegeven en de opvolging gebeurt door de KBBB. 

 
 
Onderwerp: Algemene Vergadering (AV) 2021. 
 
Wettelijk voor 30 juni moeten we de jaarlijkse (AV) organiseren. De raad van bestuur is van mening dat het 
beter is om het fysiek te houden indien het kan. Voorstel is 29 augustus 2021 als de datum voor de algemene 
vergadering vast te leggen. Indien geen uitstel te organiseren voor eind juni 2021 digitaal. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. 
De AV zal op 29/08/2021 doorgaan indien mogelijk. 
De algemeen coördinator verkent de mogelijkheden voor uitstel. 

 
 
Onderwerp: opmerkingen (juridisch advies) ontwerpovereenkomst EY-studio’s. 
 
Na juridisch advies zal contact worden opnemen met EY-studio’s om de nodige aanpassingen door te voeren aan 
de overeenkomst. Er kwam een vraag omtrent publieke aanbestedingen. Dit is niet van toepassing op de VBL 
aangezien wij hier niets over hebben opgenomen in onze reglementen. Sport Vlaanderen is een intern 
verzelfstandigd agentschap en legt ons ook geen verplichtingen op. De VBL is hier vrij in om beleid rond te 
voeren. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. 
De algemeen coördinator neemt contact op met EY-studio’s om de nodige aanpassingen door te voeren en legt de 
aangepaste overeenkomst voor aan de raad van bestuur. 
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VASTE AGENDAPUNTEN. 
---------------------------------- 

 
Onderwerp: goedkeuring verslag vorige vergadering, verslag nr. 87. 
 
Geen opmerkingen, verslag is goedgekeurd. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. 
Geen 

 
Onderwerp: Inkomende en of uitgaande briefwisseling.  
 
Geen specifieke briefwisseling te vermelden. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
Geen 

 
Onderwerp: financiële update t.e.m. 1-5-2021. 
 
Financieel overzicht is gegeven aan de raad van bestuur, tot datum vergadering. 
631 leden aangesloten onder 37 clubs. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
Geen 

 
 
Onderwerp: nazicht To Do lijst.  
 
Deze is overlopen en aangepast waar nodig. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
Waar nodig verder opvolgen door de betreffende personen op de To Do lijst. 

 
 
Onderwerp: mededeling(en) in verband de K.B.B.B.  
 
Zie laatste verslag nr. 63 van 19 mei 2021 bezorgd aan alle leden. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
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Liefhebbersafdeling – Nat. Topsportcommissie. 

 
 
Onderwerp: ligaploeg, deelname buitenlandse toernooien. 
 
Door de ploeg zijn in aanloop naar de OS van Tokio 2020 meer kosten gemaakt. De reden is onder meer dat de OS 
van Tokio een jaar zijn uitgesteld. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
In de nabije toekomst, na de OS van Tokio is er een kostendaling voorzien in het budget wat betreft de uitgaven. 

 

 
Eliteafdeling. 

 
Onderwerp: reglement KvB elite. 
 
De voorziene minimum vergoedingen worden met 1.000€ opgewaardeerd. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. 
Zie laatste verslag KBBB en een aangepast reglement zal worden gepubliceerd op de website van de Vl. Boks 
Liga. 

 
 
Onderwerp: richtlijnen beursaanbieding elite. 
 
Het reglement is aangepast van 60 tot 90 dagen wat betreft de aanbieding van de beurs. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. 

 
Onderwerp: stand van zaken Kampioenen van België. 
 
Een overzicht is gegeven. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
https://boxebelgium.be/events-detail-page/ 
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Onderwerp: organisatie de gouden handschoen 2021. 
 
Overleg met eventlocatie, hotel, is voorzien op korte termijn.  
Organisatie zou doorgaan oktober 2021. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
Geen 

 
Onderwerp: toelating buitenland. 
 
Wie toelatingen uitschrijft steeds advies vragen aan de betreffende afdeling. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. 
Betroken persoon informeren die toelatingen uitschrijft 

 

 
Scheidsrechters afdeling. 

 
Onderwerp: Ingevulde openstaande vacatures schatbewaarder VSA. 
 
De vacature van schatbewaarder is ondertussen ingevuld 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
 

 
VARIABLE AGENDAPUNTEN. 
----------------------------------- 

 
Onderwerp: vormvereisten te agenderen agendapunten. 
 
Voorstel om de agendapunten meer te detailleren en motiveren die voor te bespreking blijkt voor een 
meerderheid van de bestuurders geen noodzaak. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. 
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Onderwerp: aangeworven tijdelijke medewerkers naar aanleiding in te geven data 
boxebelgium. 
 
Deze tijdelijke aanwervingen zijn besproken en goedgekeurd in de raad van bestuur, de concrete afhandeling 
van het dossier is verwerkt zonder dat de voorzitter en de verantwoordelijke naar sociaal secretariaat op de 
hoogte zijn gebracht. De arbeidsovereenkomsten zijn niet ondertekend door de daar toegevoegde persoon.  
Deze manier van handelen door is niet voor herhaling vatbaar en de gemaakte afspraken dienen te worden 
gerespecteerd. 

 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 
Afspraken respecteren zoals gemaakt in communicatie naar het sociaal secretariaat. 

 
 
Onderwerp: Communicatiemiddelen secretariaat (ICT). 
 
Op vraag van het secretariaat, een bijkomende ondersteuning in de vorm van hardware. Na overleg binnen de 
raad van bestuur is er besloten een laptop ter beschikking te stellen vanuit de federatie om een vlotte 
communicatie en doorstroming aan de leden te verzekeren. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. 
 
 

Onderwerp: telewerk werknemer(s) Vlaamse Boks Liga. 
 
Telewerk blijft van kracht voor een werknemer, de nodige aangiften bij de overheid zijn vervuld. 

 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 

 
 
Onderwerp: ontvangen schrijven werking niet nader genoemde club. 
 
W. De Groof licht het ontvangen schrijven toe, hij, had voor vergadering contact met betrokken partijen, na 
overleg binnen de raad van bestuur zal W. De Groof een schrijven richten aan de betreffende club met het 
advies van de raad van bestuur. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. 
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Onderwerp: evaluatie leden binnen prestatieprogramma van Topsport. 
 
De raad van bestuur neemt akte van het feit dat een lid binnen het voorziene prestatieprogramma zich niet 
houdt aan de opgelegde normen (gewicht) om te kunnen deelnemen aan internationale competities. De 
resterende leden voldoen wel om te kunnen deelnemen aan deze competities. Al eerder had de technisch 
directeur van de federatie de raad van bestuur meermaals geïnformeerd in verband met deze problematiek. 

 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info. 

 
 
 
 
Voor het verslag, opgetekend op datum van 7 juni ’21. 
 
In opdracht, 
 
Luc Dhondt, bestuurder. 
 
 
 
 
Stanley Clough,          Etienne Brusselmans, 
 
Voorzitter          Secretaris 

 
 
 

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

17 juni, 16 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec. 
 

Geen vergaderingen voorzien juli en augustus. 
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