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Verslag nr. 90 - vergadering raad van bestuur. 
 

Datum: donderdag 26 augustus 2021 om 19 uur. 
 

Locatie: Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22/34, 2600 Berchem. 
 

 
Aanwezig:  Stanley Clough (voorzitter), Emmanuel Demanet 

(ondervoorzitter), Willy De Groof (bestuurder), Brahim Ait Aadi 
(bestuurder). 

 
Verontschuldigd:  Luc Dhondt (bestuurder) 
 
Afwezig:    Etienne Brusselmans (secretaris). 

 
 

 

UITGENODIGD 
 

Ibrahim Emsallak (algemeen coördinator) 
 

GDPR-screening VBL 
 
De AVG (ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR) versterkt de grondrechten van de burgers in het digitale 
tijdperk en bevordert het handelsverkeer door de regels voor bedrijven in de digitale eengemaakte markt te 
verduidelijken. Dit gemeenschappelijke stel regels heeft een einde gemaakt aan de versnippering die het gevolg 
was van uiteenlopende nationale systemen, en voorkomt administratieve rompslomp. 
 
De verordening is op 24 mei 2016 in werking getreden en is sinds 25 mei 2018 van toepassing. De algemene 
coördinator wil graag een screening doen door een professional om te controleren of wij op vlak van de GDPR-
wetgeving alle wettelijke bepalingen vervullen. Vanuit de VSF is er een dienstverlening waarbij zij een screening 
doen om onze systemen te controleren. Aangezien wij lid zijn van VSF mogen wij hier gratis van genieten. 
 
De algemeen coördinator zal contact opnemen met het VSF om de screening te laten uitvoeren en zal het 
resultaat terugkoppelen. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. De algemeen coördinator neemt contact op met VSF en koppelt terug naar de 
raad van bestuur 
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Subsidieaanvragen 2022 
 
De algemeen coördinator deelt mee dat de deadlines voor de aanvragen van ondersteuning vanuit Sport 
Vlaanderen naderen. Hij demonstreert hoe de aanvragen gebeuren en zal deze tegen 31/08 in orde brengen. 
 
Het betreft de volgende aanvragen: 

• Aanvraag tot erkenning 2022 

• Aanvraag tot subsidiëring voor de basiswerking 2022 

• Aanvraag tot subsidiëring voor laagdrempelig sportaanbod: Parkiboks.be 
 
Status: informatief. 
Opvolging – bijkomende info. De algemeen coördinator bezorgt bevestigingsdocumenten van de aanvragen 
aan de raad van bestuur. 
 

Vlaamse Trainer School on hold opleidingen 
 
De algemeen coördinator licht een specifieke situatie toe met betrekking tot de opleidingen i.s.m. met de VTS. 
De huidige opleiding is on hold gezet. De algemeen coördinator bekrachtigt zijn positie zoals vermeld in de mai-
ling nogmaals. 
 
Status: informatief. 
Opvolging – bijkomende info.  
 

Vechtsport Expertise Centrum dossier: stand van zaken 
 
De algemeen coördinator geeft een stand van zaken met betrekking tot het Vechtsport Expertise Centrum. Ons 
dossier is goedgekeurd geweest in jullie 2021 en wij hadden een heel positieve evaluatie ontvangen. Van de 120 
dossiers waren er 45 goedgekeurd en scoorde het VEC 81/100. Dit zorgde ervoor dat wij het 2de beste dossier in 
Vlaanderen hadden. 
 
De VUB gaat nu opzoek naar bijkomende financiering om het project en de bijhorende kosten verder te financie-
ren. De komende maanden zullen wij samen met de partners bijeenkomen om voorwaardes te onderhandelen. 
 
De leden zullen op de algemene vergadering een briefing ontvangen van dit positieve nieuws voor de bokssport. 

 
Status: informatief. 
Opvolging – bijkomende info.  

 
Algemene vergadering voorbereidingen 
 
Aanstaande weekend vindt de algemene vergadering plaats. De algemeen coördinator gaat een presentatie voor-
bereiden waar hij de resultaten van de online stemming in verwerkt. Deze worden dan op de AV besproken en de 
leden kunnen dan opmerkingen geven. Willy De Groof heeft alle documenten al elektronisch aan de leden be-
zorgd. Zodoende dienen wij geen onnodige drukwerken te doen en kunnen de leden alles tijdig doornemen en 
opmerkingen meedelen. 
Status: informatief. 
Opvolging – bijkomende info.  
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AIBA opleidingen 
 
De algemeen coördinator deelt mee dat er een AIBA opleiding doorgaat in Italië in oktober. Dit is een AIBA ster 
opleiding niveau 1. Om wat internationale kennis naar België te brengen wil de algemeen coördinator de oplei-
ding ook eens organiseren in België. Dit kan via een aanvraag bij AIBA. Wij mogen dan de meeste plaatsen bezet-
ten met lokale trainers en een deel reserveren voor trainers van federaties uit andere landen aangesloten bij 
AIBA. De algemeen coördinator wil deelnemen aan de cursus in oktober om ervaring op te doen, wat contacten 
te leggen om dan vervolgens te cursus naar België te brengen. Na een succesvolle organisatie kan er gewerkt 
worden richting hogere niveaus. 

 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. De algemeen coördinator verkent de mogelijkheden om de cursus naar België 
te brengen en schrijft zich in voor de AIBA opleiding. 

 
 
Sociare en werktijdopvolging 
 
De Vlaamse Boks Liga kan een korting genieten bij Liantis via Sociare. De VBL is automatisch lid van Sociare via 
VSF en heeft dus recht op een korting. Deze dient gewoon geactiveerd te worden. 

 
Binnen Sociare is er een systeem voorzien voor opvolging van werktijd. Dit is een extra betalende optie. Op de 
volgende vergadering wanneer iedereen voltalig aanwezig is zal dit nogmaals aangekaart worden om te zien of 
het interessant en praktisch is om te implementeren. 
 
Status: Beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. De korting mag aangevraagd worden. 
 

 
Aanpassingen ledenbestand tarieven voor korting 
 
In 2021 heeft de VBL een korting ingevoerd op alle aansluitingen voor wedstrijdboksers behalve de recreanten 
ten gevolge van de coronapandemie en ter ondersteuning van onze leden. Deze korting bovenop de reguliere 
tarieven die van kracht zijn in september zijn doorgevoerd in ons online ledenbestand. De leden hoeven dus 
niets specifieks te doen, het systeem calculeert automatisch de korting bij de aansluitingen. 
 
De algemeen coördinator heeft alle tarieven gecontroleerd onder toezicht van raadslid Willy De Groof en zij 
hebben nu ook ervoor gezorgd dat de VBL makkelijk de tarieven kan bijsturen zonder interventie van de 
ontwikkelaar. Dit was een voorstel van raadslid Brahim Ait Aadi en zal op lange termijn veel kosten besparen 
voor de VBL. 
 
Status: informatief. 
Opvolging – bijkomende info. 
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VASTE AGENDAPUNTEN. 
---------------------------------- 

 
Onderwerp: goedkeuring verslag vorige vergadering, verslag nr. 89. 
 
Geen opmerkingen, verslag is goedgekeurd. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 
Onderwerp: Inkomende en of uitgaande briefwisseling.  
 
Raadslid en secretaris Etienne Brusselmans stelde de vraag om in de toekomst actief te blijven binnen de VBL 
voor administratieve taken zonder een mandaat binnen de raad van bestuur.  
De Raad van Bestuur zal hierover een beslissing nemen na de bestuursverkiezingen in 2022.  
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 
Onderwerp: financiële update t.e.m. 26-8-2021. 
 
Financieel overzicht is gegeven aan de raad van bestuur, tot datum vergadering. 
Ledenaantal traag in stijgende lijn. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 
Onderwerp: nazicht To Do lijst.  
 
Deze is niet overlopen t.g.v. de afwezigheid van Luc Dhondt. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 
Onderwerp: mededeling(en) in verband de K.B.B.B.  
 
Vanuit de Ligue Francophone de Boxe was er een voorstel om de werkingsbijdrage voor een kamp tussen 2 
buitenlands boksers te verhogen. De raad van bestuur gaat hier niet meer akkoord en zal dit voorstel afkeuren. 
De AV van de KBBB gaat door op 26/09 te Brussel 11 uur tot 14 uur. 
 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 
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Liefhebbersafdeling – Nat. Topsportcommissie. 
 

 
Onderwerp: Vlaamse ligakampioenschappen 2021. 
 
De Vlaamse Liefhebbers Afdeling zal de eerste week van september de inschrijvingen voor de liga 
kampioenschappen openen en afsluiten op 3 oktober 2021. De inschrijvingen zullen via de reguliere wegen 
verlopen. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info:  

 

Onderwerp: Clubsparring via Fightrep. 
 

Voor sparringen op clubniveau kan een aanvraag ingediend worden om deze op Fightrep te plaatsen. De 
desbetreffende club kan dan een official op eigenkosten aanvragen. Indien er meer als 10 verschillen sparringen 
gepland staan zal de VBL een extra official voorzien uit eigen budget om de clubs te ondersteunen en voor extra 
toezicht en veiligheid te zorgen. Zodoende investeert de VBL verder in haar werking richting een verenigd en 
sterker bokslandschap. 

 

 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info:  

 
Onderwerp: topsportcommissie 
 
De raad van bestuur heeft geen stand van zaken met betrekking tot het beleidsplan topsport ontvangen. 

 

 
Eliteafdeling. 

 
Onderwerp: aanvraag tot prof 
 
Manager Ezzedine Laggoune heeft een aanvraag voor overgang tot profbokser ingediend. Deze wordt 
goedgekeurd. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info: Aanvraag tot prof statuut is goedgekeurd. 
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Onderwerp: Coronanoodfonds 
 
Aangezien de situatie nog niet optimaal is zal de verplichting om sneltesten uit te voeren verlengd worden tot 
eindseptember. De VBL zal vanuit het noodfonds tussenkomen voor deze testen tot en met eind september. Dan 
zal de situatie nogmaals geëvalueerd worden. 
 
De VBL zal zich inzetten om protocollen te ontwikkelen voor massaevents wat betreft een vaccinatiepas. 
 
De maatregelen voorzien vanuit de coronanoodfonds zoals de tussenkomst van de VBL bij de werkingsbijdrage 
voor de VBL leden en het ondersteunen van de inrichters met betrekking tot de officials worden verlengd tot 
31/12/2021, zodat iedereen de kans krijgt om hiervan te kunnen genieten. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info:  

 
 
Onderwerp: organisatie de gouden handschoen 2021. 
 
Emmanuel Demanet brengt verslag uit over de vooruitgang met betrekking tot de organisatie van de Gouden 
Handschoen. Deelt mee dat het goed verloopt tot nu toe. Wij zijn van locatie moeten veranderen, aangezien de 
initiële locatie helaas failliet zijn gegaan. Er zullen beperkte genodigden zijn t.g.v. de coronamaatregelen die 
van kracht zijn en er zijn nog gesprekken lopende over bepaalde organisatorische zaken, zoals catering en 
dergelijke in het licht van corona. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 
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Scheidsrechters afdeling. 

 
Onderwerp: Onkosten officials 

 
De heer Alain Hemeleers heeft een voorstel gedaan om de onkosten van de officials te verhogen. Dit zal binnen 
de Vlaamse Scheidsrechters Afdeling besproken worden op de volgende vergadering. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 
 

 
Onderwerp: Aantal ploegen van officials op meetings 

 
Als er op een meeting een druk programma is opgemaakt met een groot totaal aan ronden zullen er 2 ploegen 
van officials aanwezig zijn om een systeem van aflossing te hebben ( Scheidsrechters, afgevaardigde van zowel 
de Elite  als de Liefhebbers). Als de ene ploeg wordt vervangen kan de andere beschikken. 
 
Status: Beslissing 
Opvolging – bijkomende info: geen. 
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VARIABLE AGENDAPUNTEN. 
----------------------------------- 

 
Onderwerp: ERELID 
 
De heren Marc Blancquaert en Johny Verbrugge worden voorgesteld als erelid van de VBL.  
Beide worden geaccepteerd als erelid van de VBL. Zij zullen ook voorgesteld worden als erelid van de KBBB en 
dat zal daar dan besproken worden. 

 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info.  

 
 
 
 
 
 
Voor het verslag, opgetekend op datum van 26 augustus 2021. 
 
In opdracht, 
 
Willy De Groof, bestuurder. 
 
 
 
 
Stanley Clough,          Etienne Brusselmans, 
 
Voorzitter          Secretaris 

 
 
 

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

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