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Verslag nr. 91 - vergadering raad van bestuur. 
 

Datum: donderdag 16 september 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) 
 

Recreantentoernooi Zele 
 
Aanstaande weekend gaat het eerste recreantentoernooi door sinds de lockdown. Er zijn 46 inschrijvingen en zij 
vertegenwoordigen 16 verschillende clubs: 
 
o Boxing Team Hawks 
o Trudo Boks club 
o Boxing Team Turnhout 
o Kureghem Boxing Academy 
o Boksteam Zele 
o Boxing Team The Legends 
o Haeck’s Innovative Boxing Art 
o The Dragons Deurne 
o PTK Boxingclub 
o Fightclub 96 
o Celtix 
o Boxing Gym 2800 
o The Academy Ghent 
o Jeffrey’s Boxing Gym 
o Meerhout Boxing Club 
o Boxing Club Temse 
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De inschrijvingen en matchmaking zijn heel vlot verlopen en iedereen was in orde met hun licentie. Het systeem 
via Fightrep werkt goed. 
 
De initiële arts aangeduid om de covidtesten af te nemen heeft gisteren afgezegd. Samen met Boksteam Zele 
hebben wij nog een arts gevonden om de covidtesten af te nemen. 
 
De recreantentoernooien zullen geen uitslag meer afroepen, zodat het officieel  ook niet onder competitie valt. 
Er zal wel altijd een stijlprijs uitgereikt worden. 
 
De rondes binnen een recreantentoernooi worden op 1 min en 1,5min gezet behalve voor degene +14. Daar 
mogen zij kiezen tussen 1,5min of 2 min. De trainers onderling mogen hier een akkoord over sluiten. 
 
De algemeen coördinator vraagt advies aan de raadsleden omtrent de pakken voor jeugd die gebruikt worden bij 
de recreanten. Deze zullen voortaan tot en met 10 jaar gebruikt worden. Er zal ook uitgekeken worden om 
eventueel de competitieversie te importeren en te testen. De kosten dienen eerst in kaart gebracht te worden. 
Als het interessant is zal er een bestelling geplaatst worden. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info.  
 

AIBA-opleidingen België officiële aanvragen uitleg werking 
 
De algemeen coördinator zal namens de VBL naar de AIBA opleiding gaan te Italië in November. Daar zal hij ook 
contacten leggen en lobbywerk uitvoeren om de opleiding naar België te brengen, zodat onze geïnteresseerde 
trainers laagdrempelig de opleiding kunnen volgen. 
 
André Verbeure deelde mee dat de deadline voor inschrijving 20 september is. De raad van bestuur gaat melding 
maken bij de KBBB dat de communicatie vanuit AIBA via André Verbeure niet goed verloopt. De VBL wordt vaak 
laattijdig op de hoogte gebracht wat betreft opleidingen, fondsen, conferenties etc… Hierdoor missen onze 
leden opportuniteiten. 
 
Status: informatief. 
Opvolging – bijkomende info.  
 

Opleiding cutman 2021 
 
De opleiding Cutman zal georganiseerd worden in 2021. De algemeen coördinator zal een kostenraming opstellen 
en bezorgen aan de raad van bestuur. Om deel te nemen aan de Cutman opleiding dien je op zijn minst een di-
ploma verzorger of trainer te hebben. Om de kwaliteit te garanderen voor de cursisten zullen wij max 30 deel-
nemers accepteren afhankelijk van de kostenraming. Als er meer inschrijvingen zijn zullen wij een 2de sessie 
organiseren, zodat iedereen die aan de voorwaarden voldoet en geïnteresseerd is de opleiding kan volgen. 
 
In de Cutmanopleiding zullen wij ook de VSA betrekken zodat zeker de Belgische regels verankerd worden. 
De cursus verzorger zal ook georganiseerd worden maar in het voorjaar van 2022 in samenwerking met de 
VKBMO, aangezien de inhoud hetzelfde is en het een basisopleiding is.. 
 
Status: informatief. 
Opvolging – bijkomende info.  
 

http://www.vlaamseboksliga.com/


                                                        
Secretariaat, correspondentieadres 

P.a. Moerbeistraat 5 – 2811 Mechelen-Hombeek 
etienne.brusselmans@telenet.be 

Tel. 015336630 
Ondernemingsnr. BE 0879.722.890 
Bankrek. nr. BE08 0013 8598 5813 

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

Maatschappelijke zetel en bezoekadres 

Vlaamse Boks Liga vzw 

P.a. Boomgaardstraat 22/34 
2600 Berchem 

www.vlaamseboksliga.com  

Inplannen verlofdagen 
 
De algemeen coördinator vraagt of hij zijn verlof mag inplannen, aangezien hij nog heel veel dagen overheeft en 
anders weer met een overschot zit. Hij zal vanaf volgende week zijn geboorteverlof inzetten en dan zijn 
verlofdagen aangezien de meeste deadlines voorbij zijn en de kampioenschappen er aan komen. Dat betekent 
dat er niet veel evenementen gepland kunnen worden. 

 
Status: Beslissing. 
Opvolging – bijkomende info. De algemeen coördinator geeft de verlofdagen door aan Luc Dhondt. 

 
Boekhouding en videogesprek Rydoo voor onkosten in te geven. 
 
De algemeen coördinator heeft een gesprek gehad met Rydoo. Het is een interessant app om te gebruiken door 
leden die veel onkosten maken zoals de trainer van de ligaploeg. Er is een 30 dagen proefperiode gratis.  
Ibrahim zal het testen. 
 
Status: informatief. 
Opvolging – bijkomende info.  

 
 

VASTE AGENDAPUNTEN. 
---------------------------------- 

 
Onderwerp: goedkeuring verslag vorige vergadering, verslag nr. 90. 
 
Geen opmerkingen, verslag is goedgekeurd. 
 
Status: beslissing. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 
Onderwerp: Inkomende en of uitgaande briefwisseling.  
 
Geen speciale inkomende of uitgaande briefwisseling. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 
Onderwerp: financiële update t.e.m. 15-9-2021. 
 
Financieel overzicht is gegeven aan de raad van bestuur, tot datum vergadering. 
Ledenaantal traag in stijgende lijn. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

http://www.vlaamseboksliga.com/


                                                        
Secretariaat, correspondentieadres 

P.a. Moerbeistraat 5 – 2811 Mechelen-Hombeek 
etienne.brusselmans@telenet.be 

Tel. 015336630 
Ondernemingsnr. BE 0879.722.890 
Bankrek. nr. BE08 0013 8598 5813 

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

Maatschappelijke zetel en bezoekadres 

Vlaamse Boks Liga vzw 

P.a. Boomgaardstraat 22/34 
2600 Berchem 

www.vlaamseboksliga.com  

Onderwerp: nazicht To Do lijst.  
 
De leden overlopen de lijst, deze zal door de verslaggever aangepast worden. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 
Onderwerp: mededeling(en) in verband de K.B.B.B.  
 
De Algemene Statutaire vergadering van de Koepel (KBBB) zal doorgaan op zondag 26 september om 11.00 uur in 
Evere.  
De 9 stemgerechtigden van de VBL hebben hun uitnodiging gekregen. 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 
 

Liefhebbersafdeling – Nat. Topsportcommissie. 
 

- Vlaamse Ligakampioenschappen 2021. 
De finales van de Vlaamse Ligakampioenschappen voor Nieuwelingen en Liefhebbers zullen doorgaan  
in Gent, ingericht door Golden Gloves Gent en de Vlaamse Boks Liga. 
1/8 finales en 1/4 finales: zaterdag 16 oktober en zondag 17 oktober. 
1/2 finales: zaterdag 23 oktober en zondag 24 oktober 2021 
Finales: zaterdag 30 oktober en zondag 31 oktober 2021. 
 
Uiterste inschrijvingsdatum voor deelname is donderdag 30 september 2021. 
Een reglement en inschrijvingsformulier zal naar elke club opgestuurd worden. 
 
De loting zal plaatsvinden op maandag 4 oktober 2021 om 20.00 uur, in de bokszaal van Golden Gloves Gent en 
wordt uitgevoerd door de Liefhebbers Boks Afdeling.  
 
Voor dames Youth en Elite-Amateur en heren Youth en Elite-Amateur zijn de nieuwe gewichtscategorieën van 
AIBA van toepassing. 
 
- Topsport. 
Het beleidsplan Topsport zal eind september door Hubert Firens aan de leden van de RVB voorgesteld worden. 
 
- De Wereldkampioenschappen voor Elite Amateur zullen doorgaan in Belgrado van 22 oktober tot 7 november. 
Victor Schelstraete en Vasile Usturoi zijn voor deze kampioenschappen ingeschreven. 
Als er geen top-8 plaats wordt behaald zal er financiële steun vanuit Sport Vlaanderen wegvallen. 

 
- Denkcel werking Topsport, deze vergadering staat on hold. 
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Eliteafdeling. 

 
Onderwerp: aanvraag tot Elitebokser 
 
De aanvraag van Shamshad Aramkhel (Kings Cobra) is door de overgangscommissie goedgekeurd. 
 
-Gouden Handschoen. 
Dit evenement zal doorgaan op vrijdag 9 oktober om 17.30 uur in Brussel. 
De algemeen secretaris van de K.B.B.B. zal de uitnodigingen sturen. 
De uitgenodigden moeten hun aanwezigheid bevestigen vóór 30 september. 
Een Covid- safe attest of een sneltest van minder dan 72 uur oud moet voorgelegd worden. 
 
-Voorziene kampioenschappen van België en Kampioenschappen VBL. 
Op 9 oktober in Middelkerke zal er een Vlaams Kampioenschap doorgaan. 
 
- Herexamen Agent. 
Het herexamen zal doorgaan op de dinsdagen 9 en 11 november om 19.00 uur in het Huis van de Sport  
aan de Zuiderlaan in Gent. 

 

 
Scheidsrechters afdeling. 

 
De afdeling heeft deze maand nog geen vergadering gehad. 
 
- Klachtenbrief van de afdeling m.b.t. de meeting van Claridge Events (Maatala) d.d. 29-08-2021. 
Security was wel aanwezig, maar niet herkenbaar, volgende keer moet er herkenbare security zijn. 
Verplichting van het plaatsen van dranghekken achter de officiëlen. 
Nogmaals aan herinneren dat de richtlijnen voor het inrichten van een meeting moeten nageleefd worden. 

 

 
 

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

 
- De coördinator zal de wekelijkse aanpassing van de kalender op de website en op Facebook 
plaatsen. 
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Voor het verslag, opgetekend op datum van 16 september ’21. 
 
In opdracht, 
 
Willy De Groof, bestuurder. 
 
 
 
 
Stanley Clough,          Etienne Brusselmans, 
 
Voorzitter          Secretaris 

 
 
 

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

21 okt, 18 nov, 16 dec. 
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