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LEGENDE: 
 

 

1.SD= Strategische doelstelling   B.O. 1: basisopdracht 1 

2.OD= Operationele doelstelling  B.O. 2: Basisopdracht 2 

3.A= Acties (indicatoren)    B.O. 3: Basisopdracht 3 

4. X =actie gepland in 2019   B.O. 4: Basisopdracht 4 

5.    = actie niet in 2019 gepland   B.O. 5: Basisopdracht 5 

 

Basisopdrachten: De gesubsidieerde unisportfederaties moeten de volgende basisopdrachten 

uitvoeren in het kader van een integraal, kwaliteitsvol en maatschappelijk toegankelijk sportbeleid : 

1. Een totaalaanbod van competitieve tot recreatieve sportbeoefening organiseren. 

2. Kaderopleiding en bijscholing organiseren voor de sporttechnische verantwoordelijken en 

trainers van de unisportfederatie en de aangesloten sportclubs, samen met of in 

samenspraak met de VTS. 

3. Aantoonbare inspanningen leveren voor de sporttechnische, bestuurlijke, administratieve, 

sportpromotionele, sportmedische en ethische begeleiding van de aangesloten sportclubs, 

met bijzondere aandacht voor de kwaliteitszorg. 

4. Hun sportclubs en aangesloten leden informeren over hun eigen beleid en hun eigen 

organisatie, kwaliteitsvolle interne en externe communicatie voeren en een 

informatieopdracht uitoefenen voor de Vlaamse overheid. 

5. De eigen sporttak promoten, voor de unisportfederaties van categorie A1, A2 en B, en de 

sporttakken voor personen met een handicap promoten, voor de unisportfederatie van de 

categorie G-sport.  

De basisopdracht, vermeld in het eerste lid, 1°, moet plaatsvinden op het grondgebied van de 

provincies waarin de unisportfederatie haar sporttak via de sportclubs aanbiedt. 

Legende NIET GEREALISEERD 

KLEUREN 

IN REALISATIE 

GEREALISEERD 

NVT in 2018 

AFSCHAFT 
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SD1: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 20% meer recreanten aangesloten (ten 

opzichte van de meting in 2016).  
 

OD1: Vanaf 2017 biedt de Vlaamse Boks Liga haar jeugdboksers (vanaf 7 jaar) een jaarlijks 

stijgend aantal ontmoetingsmogelijkheden binnen een aan jeugd aangepaste omkadering. 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Opstellen van een reglement jeugdontmoeting  1-3 

A0002 
Reglement jeugdontmoetingen inpassen in het reglement van inwendige 
orde van de liefhebbersafdeling 

 1-3 

A0003 Organisatie infodag/bijscholing 'organisatie van jeugdontmoetingen' x 
3-4-5 

A0004 Organisatie jeugdontmoetingen x  
1-5 

A0005 Opname jeugdontmoeting in de algemene activiteitenkalender  X 
1-4-5 

A0006 Communicatie reglement naar de leden clubs  X 
4-5 

A0007 Voorzien van stimulans/gadget voor de deelnemers  x 
5 

A0008 Aanstellen van verantwoordelijke jeugdwerking VBL  
1-3 

 

Toelichting 

 

De werking rond recreantentoernooien is goed uitgewerkt. In 2020 voor de lockdown had VBL al 5 

aanvragen binnengekregen voor de organisatie van een recreantentoernooi.  

• The Boxing Company Genk: 20/04/2020 

o Jeugd en volwassenen 

o Afgezegd lockdown 

• The Bokskes Stekene : 26/04/2020 

o Volwassenen 

o Afgezegd lockdown 

• Boxing Team Turnhout: 24/05/2020 

o Volwassenen 

o Afgezegd lockdown 

• Boxing Team Zele: datum nog niet vastgelegd door lockdown 

• BBS Antwerpen: weekend 21-22 november 

o Volwassen 

o Afgezegd 2de lockdown 

De recreantentoernooien zijn ondertussen een gekende waarde en infomomenten zijn niet meer 

nodig. Op de website van de VBL staat alles publiek: 

Infobrochure recreantentornooi 

https://vlaamseboksliga.com/competitie/liefhebbers/recreanten-toernooi/
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Figuur 1 Evolutie recreantentornooien 

 

Figuur 2 Foto kalender VBL  
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Voorzien van stimulans/gadget voor de deelnemers 

De VBL voorziet tijdens de recreantentornooien  onderstaande zaken: 

Recreantentoernooi ondersteuning voorzien door VBL 

3 officials op kosten van de VBL 

1 VBL-afgevaardigde op kosten van de VBL 

1 arts op kosten van VBL 

Bokshandschoenen, bokshelmen en beschermingsmateriaal voor jeugd 

Stereo-installatie met microfoon voor speaker 

Algemeen coördinator wordt ter beschikking gesteld in de organisatie met een extra 
federatiemedewerker. 

Sleutelhanger met VBL promotie 

Applicatie FightRep voor inschrijvingen en matchmaking 
Tabel 1ondersteuning voorzien door VBL 

Via bovenstaande vormen van ondersteuning hoopt de VBL de clubs te prikkelen om 

recreantentoernooien te organiseren, aangezien heel veel  drempels worden weggewerkt. 

 

Kort samengevat heeft de VBL via dit project de volgende acties gerealiseerd: 

Alle acties zijn gerealiseerd tussen 2017 en 2020. Het concept is een opkomende succes! De VBL gaat 

hier verder op inzetten en bijsturen waar nodig.   
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OD2: De Vlaamse Boks Liga organiseert jaarlijks minstens 10 open ligatrainingen. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Promotie van de trainingen x 5 

A0002 Organisatie van de open ligatrainingen x 
1-3-5 

A0003 Organisatie open trainingen jeugd x  
1-3-5 

A0004 
Voorzien in sportwetenschappelijke omkadering op liga training in dienst 
van de clubs om ligatrainingen aantrekkelijker te maken 

 
3 

 

Toelichting 

 

Promotie 

De VBL maakt promotie voor de open liga training via direct mailing naar al de aangesloten clubs. De 

VBL merkte wel dat het via deze weg zelden al de leden bereikte. De VBL zet de laatste jaren meer in 

op communicatie via social media voor promotie van de open liga trainingen. Via deze wegen 

bereiken wij veel boksliefhebbers, zowel aangesloten bij de VBL als erbuiten. Hierdoor is ons bereikt 

enorm vergroot en zijn wij niet afhankelijk van de clubs om de leden te bereiken. Wij hebben ook een 

youtube kanaal, instagrampagina en twitter waarop wij actief zijn.  

Sinds 2018 dienen de cursisten van de opleiding initiator boksen ook aanwezig te zijn op de open liga 

trainingen, zodat ook zij hier bekend mee geraken.  

De VBL bereikt  via Facebook bijna 4000 boksfanaten direct en veel meer mensen indirect. Sinds 2019 

is de Vlaamse Boks Liga ook een nieuwsbrief begonnen, een Instagram en een Twitterpagina om 

zodoende een volwaardige communicatie te voeren. Via de verschillende kanalen maakt het promo 

voor de open liga trainingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 Facebook Vlaamse Boks Liga Figuur 4 Instagram Vlaamse Boks Liga  Figuur 3 Twitter Vlaamse boks Liga 

Figuur 7 Mailchimp VBL nieuwsbrief Figuur 6 Website Vlaamse Boks Liga 

Figuur 8 Youtube vlaamse Boks Liga 

https://www.facebook.com/vlaamseboksliga.vzw
https://www.instagram.com/vlaamseboksliga/
https://twitter.com/BoksLiga
https://www.youtube.com/channel/UCt0YNdbsD3sGXqsq6onWKIQ
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Figuur 10 Promovideo open liga training 2018 

Organisatie 

De VBL opteert om maandelijks een open liga training te organiseren. Echter slaagt het hier niet in 

door een te druk sportief jaar met betrekking tot topsport. De VBL organiseert gemiddeld vijf open 

liga trainingen jaarlijks en wij hoopte tegen 2020 het doel van tien te bereiken. Echter door de 

coronamaatregelen zijn wij hier helaas niet in geslaagd. 

De trainingen zijn zeker een succes, aangezien hier tot 80 boksers per training op af komen. Via de 

nieuwe communicatiekanalen zal dit hopelijk nog meer toenemen. 

Sportwetenschappelijke ondersteuning 

De VBL heeft verschillende trainers in het buitenland laten bijscholen. Zij zijn altijd aanwezig en 

ondersteunen de hoofdtrainer. De VBL heeft nog geen BMI metingen tijdens een trainingen kunnen 

uitvoeren doordat het praktisch heel moeilijk is, aangezien de trainingen een succes zijn en 80 

deelnemers soms aantrekken. De VBL is naar praktisch haalbare oplossingen opzoek. 

De volgende acties zijn gerealiseerd: 

• A001: Promotie van de trainingen 
o Media kanalen 

• A002: Organisatie van de open ligatrainingen 
o 5/jaar groeien naar 10 

• A003: Organisatie open trainingen jeugd 
o Jeugd doet ook mee 

 
De volgende acties zijn gestart en nog in realisatie:  

• A004: Voorzien in sportwetenschappelijke omkadering op liga training in dienst van de clubs 
om ligatrainingen aantrekkelijker te maken 

o De VBL heeft extra trainers gevormd op internationaal niveau (AIBA). Deze zijn 
aanwezig tijdens de open liga trainingen en voorzien extra ondersteuning op 
sporttechnisch en sportwetenschappelijk vlak. Wij willen in de toekomst extra 
metingen laten plaats vinden op deze dagen, zoals BMI en Vet metingen om de 
trainingen interessanter en aantrekkelijker te maken. Hierdoor is actie 004 nog niet 
volledig gerealiseerd.  

  

Figuur 9 Promovideo open liga training 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=IOM2BNMWulI
https://www.youtube.com/embed/inisw_urm2M?start=44&feature=oembed
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OD3: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 van 80% van de boksverenigingen alle 

recreanten aangesloten. 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 
Alle boksverenigingen werden bezocht om hen te informeren over de 
meerwaarde van aansluiting 

x 
3-4 

A0002 
Er is een planning voor een informatieronde voor clubverantwoordelijken 
op ligakampioenschappen, interclubs en jeugdontmoetingen 

x 

2-3-4 

A0003 
Er is een informatiemoment voor de leden op de ledenvergadering die 
volgt op de algemene vergadering van de federatie 

x 
2-3-4 

A0004 
Er is een communicatie via verschillende kanalen over de meerwaarde van 
aansluiting als recreantbokser 

x 
4 

A0005 
Een aanpassing van het reglement van de VBL gericht op de aansluiting 
van recreanten 

 1 

Toelichting 

 

Clubbezoeken 

De Vlaamse boks liga beseft dat vele recreanten nog niet zijn aangesloten en vindt SD1-OD3 daarom 
één van zijn belangrijkste doelstellingen. De VBL heeft daarom een duurzaam aanpak uitgestippeld 
om deze te realiseren, waarbij deze doelstelling op lange termijn gerealiseerd kan worden en 
duurzaam blijft. 
De algemene coördinator is begonnen met zijn clubbezoeken, waarbij hij verspreidt over 4 jaar al de 
clubs zal gaan bezoeken. Hij heeft ondertussen al verschillende clubs bezocht. Door een druk 2018 en 
2019 loopt hij lichtjes achter op schema. 2020 liet veel clubbezoeken helaas niet toe door de 
maatregelen omtrent corona. Tijdens deze clubbezoeken informeert hij de clubs over de 
meerwaarde van een aansluiting en probeert hij de clubs te overhalen hun leden aan te sluiten. De 
volgende clubs zijn tot heden bezocht geweest: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

           

BC Asse   Dawsu Leuven  De ring BC Tienen  Vilvoorde BT 
MH Boxing  BIW poperinge  Boxing Team X    Houtland BT 
Monteyne BC  Poperinge BC  Warre’s BC   TBC Genk 
BBA   Naja Team  NBS    Mechelen BT 
Kalken BC  BBS   ABA    B.I.M. 
Ringside Riemst Boxing woest  Royal Gym   Temse BC 
Versailles BT  Bulls Gym  BC El carpio   Zele BT 
Untouchable BG Stekene The Bokskes PTK    N’Wicha 
KBA   Kings Cobra  HIBA    Herentals BC 
Falcons BC  Celtix BC  Capitol BC Gent   Golden Gloves 
BXFL   Fightclub 96  DP Boxing   Healthfactor BC 
Shocx   BT Turnhout  Boxing 2300   Combonation 
Temse BC  BC Roeselare  Boxing Gym 2800  The animals 
  

TUSSENSTAND CLUBBEZOEKEN VLAAMSE BOKS LIGA (52) 
 

Tabel 2 overzicht clubbezoeken 
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Figuur 11 collage clubbezoeken 2020 
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Infodag 

Tijdens de algemene vergadering van 23 augustus 2020 heeft de VBL de leden nogmaals het belang 
van een correcte ledenaangifte benadrukt. Hier bovenop heeft het de verplichting van een 
aansluiting verankert in haar inwendige orde. Volgend op de algemene vergadering heeft de VBL een 
ledenvergadering georganiseerd waar de meerwaarde van een aansluiting nogmaals werd 
benadrukt. Hierbij werden de voordelen ervan gepresenteerd, alsook de competitie en 
recreantentornooi die gebonden zijn aan zo een aansluiting. De VBL heeft namelijk een 
recreantencompetitie gestart, waarbij enkel VBL aangesloten leden mogen participeren. Hierdoor zal 
er een gefaseerd groei in ledental gebeuren, waarbij na elke organisatie van een recreantentornooi 
nieuwe leden zullen worden aangesloten. De VBL benadrukt dat enkel VBL aangesloten leden mogen 
participeren. Hierdoor zullen de clubs de meerwaarde van een aansluiting beter erkennen.  
Vervolgens hebben wij FIGHTREP gepresenteerd en meegedeeld dat je er enkel gebruik van kan 
maken via een geldige licentienummer. 
 

Becijfering recreanten en clubs VBL 

 

 

Figuur 12 Verdeling clubs per jaar per provincie 
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Figuur 13 groei aantal clubs VBL 

Het aantal clubs neemt toe over de jaren en zodoende realiseert de VBL zijn doelen. 

 

 

Figuur 14 aantal recreanten per jaar en geslacht 

Het aantal recreanten leden groeit elk jaar en zodoende groeit de werking van de Vlaamse Boks Liga 

constant. De cijfers voor de recreanten zijn gebaseerd op de ledenaangifte na filtering van de data 

door sport Vlaanderen. 
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Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A002: Er is een planning voor een informatieronde voor clubverantwoordelijken op 

ligakampioenschappen, interclubs en jeugdontmoetingen 

o Ledenvergadering 23/08/2020 

• A003: Er is een informatiemoment voor de leden op de ledenvergadering die volgt op de 

algemene vergadering van de federatie 

o Ledenvergadering 23/08/2020 

• A004: Er is een communicatie via verschillende kanalen over de meerwaarde van aansluiting 

als recreantbokser 

o Via clubbezoeken 

o Via mailing 

o Ledenvergadering  

o Inwendige orde 

o Facebook 

o Youtube 

o Website 

o Instagram 

o Nieuwsbrief Vlaamse Boks Liga 

• A005 : Een aanpassing van het reglement van de VBL gericht op de aansluiting van 

recreanten 

o Recreanten krijgen toegang tot recreantentornooi 

o Polis Arena nieuwe lay-out 

o Inwendige orde aangepast tijdens algemene vergadering 23/08/2020 verplichting 

aansluiting. 

 
En zijn de volgende acties in een proces van realisatie: 
 

• A001: Alle boksverenigingen werden bezocht om hen te informeren over de meerwaarde van 

aansluiting 

o Via clubbezoeken al 52 clubs bezocht. 
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SD2: De Vlaamse Boks Liga heeft een stijging van 10% van het aantal wedstrijdboksers 

(boksers met licentie als wedstrijdbokser vanaf 13 jaar) tegen 2020 (ten opzichte van 

het geregistreerde aantal wedstrijdboksers in 2016).  
 

OD1: Vanaf 2020 worden op regelmatige basis minstens 10 interclubs georganiseerd. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 
Opstellen reglement interclub waarin financiële drempels worden 
weggewerkt 

 3 

A0002 
Opname van het reglement in document van inwendige orde van de 
liefhebbersafdeling 

 1 

A0003 
Organisatie van de interclubs onder strikt toezicht van de Vlaamse Boks 
Liga (met o.a. informeren over gemeentelijke evenementensubsidies, 
denkcellen, zie ook lager) 

x 

1-5 

 

Toelichting 

 

Recreantentoernooien 

De recreantentoernooien zijn de interclubs, maar onder een andere benaming. Deze worden 

gestimuleerd door de VBL. Echter dienen deze nog verder te verankeren binnen de VBL werking. 

Vorig jaar heeft de VBL 7 recreantentoernooien georganiseerd voor zowel jeugd als volwassen. De 

VBL slaagt er stapsgewijs in om ze te verankeren in de reguliere werking. De coronamaatregelen 

hebben ervoor gezorgd dat al de recreantentoernooi geannuleerd diende te worden voor 2020. 

 

Figuur 1 Evolutie recreantentornooien 

Opstellen reglement recreantentoernooi 

Gerealiseerd in 2017. 

Voorzien van ondersteuning om drempels weg te werken 

De VBL voorziet tijdens de recreantentoernooien  onderstaande zaken: 

Recreantentoernooi ondersteuning voorzien door VBL 

3 officials op kosten van de VBL 

1 VBL-afgevaardigde op kosten van de VBL 

1 arts op kosten van VBL 

Bokshandschoenen, bokshelmen en beschermingsmateriaal voor jeugd 

Stereo-installatie met microfoon voor speaker 

Algemeen coördinator wordt ter beschikking gesteld in de organisatie 

Sleutelhanger met VBL promotie 
Tabel 3ondersteuning voorzien door VBL 

Via bovenstaande vormen van ondersteuning hoopt de VBL de clubs te prikkelen om 

recreantentoernooien te organiseren, aangezien heel veel  drempels worden weggewerkt. 
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Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Opstellen reglement interclub waarin financiële drempels worden weggewerkt 
o Reglement is opgesteld voor recreantentornooi 

• A002: Opname van het reglement in document van inwendige orde van de 
liefhebbersafdeling 

o Eigen reglement opgenomen binnen liefhebbersafdeling 

• A003: Organisatie van de interclubs onder strikt toezicht van de Vlaamse Boks Liga  
o 7 recreantentornooien georganiseerd in Vlaanderen en Brussel. 
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OD2: De Vlaamse Boks Liga bestendigt de komende vier jaar de organisatie van 35 amateur- 

en elitemeetings. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Up to date houden wedstrijdreglementen x 1 

A0002 Organisatie meetings onder toezicht van de Vlaamse Boks Liga x 

1 

A0003 Promotie ligakampioenschappen x 

1-5 

A0004 Organisatie ligakampioenschappen x 
1-5 

A0005 
Organisatie van een internationale meeting onder toezicht van en 
samenwerking met de Vlaamse Boks Liga 

x 
1 

A0006 
Invoeren van een meer professionele omkadering en aanpak van de 
ligakampioenschappen 

x 
1 

A0007 Organisatie 4 internationale binnenlandse stages  -             Budget  x 

1 

A0008 Tussenkomst VBL voor het organiseren van competitie x 

1-3-5 

Toelichting 

 

Aanpassingen sportief codex 

De VBL heeft zijn wedstrijdreglementen afgestemd op de regulatie van internationale koepels en 

voldoet aan de voorwaarde van AIBA  (internationale koepel) wat betreft nationale competitie. 

Hierboven op zijn er regels bijgekomen met betrekking tot nieuwe competitievormen. Eind 2017 

begin 2018 is een publieke versie op de website geplaatst. De VBL heeft in 2019 de sportieve codex 

volledig herzien en publiek gemaakt. In 2020 heeft de VBL de codex opgesplitst in 2. Er is nu een 

codex voor het olympisch boksen en een codex voor het professioneel boksen. Deze staan nog niet 

publiek en dienen goedgekeurd te worden door beide liga’s. 

LINK CODEX 2019 

Organisatie meetings 

De cijfers voor 2020 worden gepubliceerd in het jaarverslag van 2020 en gepresenteerd op de 

algemene vergadering. De voorbije jaren groeide het aantal meetings t.g.v. een sterk beleid van de 

federatie. Door de coronamaatregelen is deze trend helaas doorbroken. 

 

https://we.tl/t-fP1LpFpIRl
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In 2020 vonden er maar 10 boksmeetings plaats binnen ons werkingsgebied (Kampioenschappen 

incusief). Op deze verschillende boksmeetings vonden 129 liefhebberskampen plaats en 29 elite 

kampen. 

 

Figuur 15 Evolutie aantal meetings en aantal kampen 
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Detail competities: 
Meetings met Elite-wedstrijden:  7 
Meetings met alleen liefhebbers:  3  (inbegrepen 3 meetings voor de ligakampioenschappen.) 

 

 
Figuur 16 Geografische spreiding meetings VBL 

Clubs in competitie: 
Dit sportjaar 2020, zijn er 77 (73) clubs aangesloten bij de VBL 

 

Figuur 17 Clubs in competitie 
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Competitieleden 

 

Figuur 18 Competitieleden 2020 

 

Leeftijdscategorie 2016 2017 2018 2019 2020 

Aspirant / / / (5) (4) 

Schoolboy/Girl 13-14 jaar ♂19 
♀0 

♂12 
♀2 

♂9 
♀0 

♂8 
♀1 

♂13 
♀1 

Junior 15-16 jaar ♂40 
♀2 

♂33 
♀3 

♂41 
♀4 

♂44 
♀3 

♂28 
♀5 

Youth 17-18 jaar ♂34 
♀2 

♂50 
♀4 

♂43 
♀1 

♂61 
♀4 

♂56 
♀7 

Elite +19 ♂186 
♀22 

♂198 
♀22 

♂194 
♀32 

♂237 (91%) 
♀22 (9%) 

♂202 (90%) 
♀23 (10%) 

Totaal 305 
♂ 279 
♀ 25  

324 
♂ 293 
♀ 31 

324 
♂ 287 
♀ 37 

380 
♂350 (92%) 
♀30 (8%) 

335 (4) 
♂299(89%) 
♀36 (11%) 

Tabel 4 Verdeling competitieleden 
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Tabel 5 overzicht elite (pro) boksers per jaar en geslacht 

Ligakampioenschappen 

De ligakampioenschappen hebben plaats gevonden in Gent de Golden Gloves. De VBL is begonnen 

met het professionaliseren van de kampioenschappen. Raadslid Willy de Groof is altijd intense 

betrokken geweest in de goede organisatie van de kampioenschappen en ook dit jaar is alles vlot 

verlopen, samen met onze strategische partner Boksclub Golden Gloves Gent. De algemeen 

coördinator is ook aanwezig en voert bijkomende controles uit op diplomaverplichtingen, organiseert 

een LIVE-STREAM via Youtube en Facebook en doet verslaggeving over de kampioenschappen samen 

met de persverantwoordelijke betreffende de kampen. De VBL is er zodoende geslaagd om een 

groter publiek te bereiken alsook meer aandacht te brengen naar de kampioenschappen en de 

bokssport algemeen. Ten gevolge van de coronamaatregelen hebben wij dit jaar de 

kampioenschappen niet volledig kunnen afronden. 
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Vlaamse Liga en Belgische kampioenschappen: 

Datum Plaats Aantal 

kampen 

Organisatie 

Vlaamse Liga Kampioenschappen 

22/02/2020 Kuipke  Gent 20 kampen Organisatie door Vlaamse Boks Liga 

23/02/2020 Golden Gloves Gent 20 kampen Organisatie door Vlaamse Boks Liga 

29/02/2020 Golden Gloves Gent 22 kampen Organisatie door Vlaamse Boks Liga 

01/03/2020 Golden Gloves Gent 24 kampen Organisatie door Vlaamse Boks Liga 

08/03/2020 Golden Gloves Gent Afgezegd Organisatie door Vlaamse Boks Liga 

09/03/2020 Golden Gloves Gent Afgezegd Organisatie door Vlaamse Boks Liga 

In Totaal 4 meetings met 86 liefhebberskampen en 2 afgezegd t.g.v. COVID-19 

Belgische Kampioenschappen 

/ COVID-19 COVID-19 COVID-19 

/ COVID-19 COVID-19 COVID-19 

Finales Belgische Kampioenschappen 

/ COVID-19 COVID-19 COVID-19 

 

Figuur 19 Overzicht kampen kampioenschappen 

 

 

Figuur 20 Evolutie aantal kampen tijdens kampioenschappen 
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De VBL heeft ook een diplomaplicht opgelegd en de algemene coördinator is aanwezig tijdens de 

kampioenschappen en controleert al de licenties en diplomavoorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Brief diplomaverplichting 

Internationale stages 

De VBL heeft meerdere stages georganiseerd zowel in het buitenland als binnenland onder leiding 

van Hubert Firens en dit zowel voor de ligaploeg als voor beloftevolle talenten. Maar aangezien de 

accommodatiemogelijkheden in België beperkt zijn wat betreft vechtsportuitrusting is de VBL vaak 

naar de buurlanden moeten reizen. Zo zijn er sparringsdagen en trainingsdagen georganiseerd op de 

volgende dagen en locaties: 

PERIODE  LAND Type 

Tornooien 

Januari 2020 Lindholm   Denemarken AIBA C-toernooi 

Januari 2020 71° Strandja Intertnational 
Tournament 

Bulgarije AIBA A-tornooi 

Maart 2020 European Qualifiers Londen 
(EQT) 

Verenigd 
koninkrijk  

IOC A-toernooi 

December 2020 Cologne Boxing Worldcup 2020 Duitsland AIBA A-toernooi 

Stages 

Februari 2020 Papendal Nederland  

S
T

A
G

E
S

 

Februari 2020 Madrid Spanje 

Maart 2020 Sheffield Engeland 

Augustus 2020 Papendal Nederland 

September 2020 Papendal Nederland  

December 2020 Keulen Duitsland 

December 2020 Granada Spanje 

 

Tabel 6 Overzicht internationale stages 

Figuur 21 Facebookpost diplomaverplichting 

https://we.tl/t-hL5cKhLexN
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De VBL heeft samen met haar partners een dossier ingediend bij Sport Vlaanderen in functie van het 

verkrijgen van een eigen vechtsportaccommodatie om zodoende meer mogelijkheden te hebben, 

wat betreft het organiseren van stages en toernooien op eigen grondgebied. 

Internationale meetings 

De VBL heeft i.s.m. Golden Gloves Gent een interland georganiseerd te Gent genaamd de Ghanda 

Cup. Hier heeft het de ligaploeg de mogelijkheid gegeven hun talenten te demonstreren voor een 

thuispubliek.  In 2020 is deze niet door kunnen gegaan t.g.v. COVID-19. 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Up to date houden wedstrijdreglementen 
o Internationale voorwaardes vervuld 
o Nieuwe reglementen bijgevoegd voor nieuwe competitie 
o Codex herzien in 2019 en opgesplitst in 2020 

• A002: Organisatie meetings onder toezicht van de Vlaamse Boks Liga 
o 10 meetings georganiseerd onder toezicht VBL 
o Liga kampioenschappen georganiseerd gedeeltelijk 

• A003: Promotie ligakampioenschappen 
o Via website, mailing, flyers, posters en lokale media (Gent), facebook en youtube 
o Nieuwsbrief, instagram en twitter 

• A004: Organisatie ligakampioenschappen 
o In samen werking met Golden Gloves Gent 

• A005: Organisatie van een internationale meeting onder toezicht van en samenwerking met 
de Vlaamse Boks Liga 

o Ghanda Cup afgezegd. 

• A006: Invoeren van een meer professionele omkadering en aanpak van de 
ligakampioenschappen 

o Samenwerking met Golden Gloves Gent 
o Ibrahim aanwezig en controles 
o Ivo Cilurzo vanuit Fightrep aanwezig voor ondersteuning 
o Alain Van Driessche aanwezig als persverantwoordelijke 
o Livestream via verschillende kanalen 

• A007: Organisatie 4 internationale binnenlandse stages  
o  ( zie tabel) 

• A008: Tussenkomst VBL voor het organiseren van competitie 
o 20 % tussenkomst voor inrichters voor specifieke kosten. 
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SD3: Tegen 2020 heeft 80% van de clubs minstens één gediplomeerde sporttechnisch 

begeleider (initiator, trainer) en heeft 10% van de clubs een hoger opgeleide trainer 

dan initiator. 
 

OD1: Vanaf 2019 organiseert de Vlaamse Boks Liga naast de opleiding Initiator Boksen ook de 

opleiding Trainer B Boksen in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 
Coördinator als vertegenwoordiger van de Vlaamse Boks Liga in de 
denkcel 

x 
2 

A0002 Periodieke organisatie opleiding Initiator i.f.v. haalbaarheid x 

2 

A0003 Organisatie opleiding Trainer B  
2 

A0004 
Organisatie voorbereidende lessen in functie van het ingangsexamen om 
te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen 

x 

2-3 

 

Toelichting 

 

Denkcel en instructeur B 

De algemeen coördinator, Ibrahim Emsallak, samen met raadslid Willy De Groof en 
topsportverantwoordelijke Hubert Firens zetelen in de denkcel van de Vlaamse Trainersschool. De 
algemeen coördinator is aangeduid als directeur Sportkader opleidingen. Binnen deze denkcel zijn de 
pilaren gezet voor het opstarten van een instructeur B in plaats van een trainer B, aangezien de 
denkcel van mening is dat een trainer B een te grote stap zal zijn. Het opleidingsstramien is opgesteld 
in nauw overleg met de VTS en met goedkeuring van de denkcel. De DSKO is nu volop bezig met het 
rekruteren van docenten, auteurs en het schrijven van teksten.  Door een drukke werkingsjaar (2019) 
en de vele obstakels die wij ervaren hebben tijdens het opstellen en schrijven van de cursus 
instructeur B zal deze pas gerealiseerd worden in 2021. Een exacte datum is op voorbehoud al 
publiek gemaakt. De inschrijvingen zijn open. Afhankelijk van de coronamaatregelen zal de cursus 
doorgaan of niet. 
 
 
 
 

Initiator boksen en voorbereidende lessen 

 
De Vlaamse Boks Liga organiseerde lessen voor geïnteresseerde cursisten, waarin zij voorbereid 
worden voor de toelatingsproef.  De VBL heeft 4 van deze lesdagen laten doorgaan om zodoende de 
slaagkansen op de toelatingsproef te verhogen. Hier bovenop heeft de VBL een instructievideo 
ontwikkeld, zodat de deelnemers zich optimaal kunnen voorbereiden op de toelatingsproef alsook 
het examen. 

Inschrijven instructeur B boksen 
https://www.sport.vlaanderen/VTS-Opleiding?activiteitId=92390&opleidingId=1560#  

 

https://www.sport.vlaanderen/VTS-Opleiding?activiteitId=92390&opleidingId=1560


VLAAMSE BOKS LIGA VZW 
31-3-21 

WERKINGSVERSLAG 2020 

 

P a g i n a  32 | 150 

 

 
Figuur 22 Instructievideo toelatingsproef initiator boksen 

Om de evaluatie van de toelatingsproef en het finale examen van de cursus objectiever en 
transparanter te maken heeft de VBL samen met de denkcel een nieuwe manier van evalueren 
ontwikkeld, gebruikmakende van een officieel formulier met duidelijk criteria. Na het examen kan 
elke cursist feedback via mail ontvangen. 
 
In 2020 is de cursus initiator boksen gestart in Mechelen. Wij hebben succesvol module 1 en module 
2 afgerond. In oktober is het land terug in lockdown gegaan en zijn module 3 en 4 on hold gezet. 
 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Coördinator als vertegenwoordiger van de Vlaamse Boks Liga in de denkcel 
o Algemeen coördinator is DSKO en cursusverantwoordelijke 

• A002:  Periodieke organisatie opleiding Initiator i.f.v. haalbaarheid 
o Initiator boksen Hoeilaart 2017 
o Initiator boksen Genk 2018 
o Initiator boksen Antwerpen 2018 
o Initiator boksen Gent 2019 
o Initiator boksen  Mechelen 2020 

• A004:  Organisatie voorbereidende lessen in functie van het ingangsexamen om te voldoen 
aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen 

o Voor aanvang toelatingsproef cursus Genk en Antwerpen alsook cursus Gent 2019. 
De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

• A0003: Organisatie opleiding Trainer B 
o Ontwikkeling opleidingsstramien instructeur B 
o Schrijven teksten en zoeken van auteurs 
o Inschrijvingen open 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fKjkFU-7kGU
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OD2: Vanaf 2018 organiseert de Vlaamse Boks liga een jaarlijkse bijscholing.  
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Promotie bijscholing x 
2 

A0002 Organisatie bijscholing x 
2-3 

A0003 
Promotie en deelnemen aan initiatieven van het Risicovechtsportplatform 
en andere instanties 

x 

2-3-5 

Toelichting 

 

Cursus verzorger 

De VBL heeft verschillende bijscholingen georganiseerd alsook ontwikkeld. In 2017 en 2018  heeft de 

VBL de cursus verzorger georganiseerd, waarbij de deelnemers van drie experten les kregen en een 

examen moesten afleggen om een diploma als verzorger te ontvangen. In 2020 stond de cursus 

verzorger gepland voor de leden van de VBL. Dit jaar zouden wij samenwerken met een 

internationale spreker. Helaas hebben wij dit t.g.v. COVID-19 moeten afzeggen. 

Bijlessen initiator 

De Vlaamse Boks Liga organiseert bijlessen voorafgaande aan de toelatingsproef van de initiator 

opleiding. Zodoende hoopt het de slaagkansen te verhogen bij haar leden. Dit jaar hebben er 4 

bijlessen plaatsgevonden, gratis toegankelijk voor degene die de cursus initiator boksen willen 

volgen. De slaagkansen zijn verhoogd t.o.v. 2017. 

Laagdrempelige variant cursus initator boksen 

Zie 2019. 

 

Get Fit 2 Box/Fight 

De VBL heeft 3 experts laten vormen binnen de Get Fit 2 Sport programma en deze hebben samen 

met de universiteit een nieuwe bijscholing ontwikkeld namelijk Get Fit 2 Box. Deze is een eerste maal 

georganiseerd geweest en was een succes. Voor 2018 heeft de VBL de opleiding herhaald in 

samenwerking met het RVSP. In 2019 ging de cursus door te Gent. Om een breder publiek te 

bereiken heeft de VBL gekozen voor de naam Get Fit to Fight en de cursus open gesteld aan andere 

vechtsport federaties. In 2020 zou de cursus doorgaan in Mechelen. Deze is tweemaal verplaatst 

geweest t.g.v. COVID-19. Tot heden hebben wij nog geen geschikte datum gevonden en wachten wij 

de huidige situatie af. 
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Figuur 23 Get Fit 2 Box 

Scheidsrechter seminarie  

De VBL is ook bezig geweest met het hervormen en bijsturen van de scheidsrechtersopleiding en 

heeft daarom actief meegeholpen voor de organisatie van een scheidsrechter seminarie, waarbij er 

zowel een theoretische als praktische luik ter sprake komt onder toezicht van internationale 

gerenommeerde officials. In 2019 is dit succesvol georganiseerd geweest. In 2020 kon dit helaas niet 

plaatsvinden. 

 

Figuur 24 Video scheidsrechters seminarie 

Het Risicovechtsportplatform 

De VBL heeft een nauwe samenwerking met het risicovechtsportplatform en deze geformaliseerd in 

een samenwerkingsovereenkomst. Voor het jaar 2020 heeft de samenwerking zich voornamelijk 

vertaald in digitale overleggen omtrent de coronamaatregelen en de heropstart van de bokssport.  

Het RVSP heeft ook bijgestaan bij ethische onderwerpen en het uitrollen van een beleid rond ethiek. 

• RVSP commissie online: 10/12/2020. Get Fit samen Verslag commissie RVS  (11/06/2020) 

• Commissie RVS – (2/04/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=P8do79R8QpI
https://www.youtube.com/embed/vFXN5NeHLYQ?feature=oembed
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MELDPUNT ETHIEK 

 

 

Figuur 25 RVS commissie online 2020 

 

Figuur 26 RVS commissie 2020 

De ondersteuningstrajecten met lokale gemeenten zijn voorlopig on hold gezet tot na de 

coronamaatregelen. 
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Activiteiten VSF, Sport Vlaanderen en Partners 

• Week van de  officials (VSF): 

De VBL heeft actief meegedaan aan de week van de officials.  Dit jaar konden wij geen 

dankevenement organiseren. Elk jaar sturen wij een brief rond met het belang van het respecteren 

van de officials erin vemeld. Wij hebben onze leden aangezet om de webinars in het licht van de 

week van de official te volgen. 

 

Figuur 27 facebook promo week van de officials 

Brief belang van officials  

• Lerend netwerken en bijscholingen  (VTS):  

De Vlaamse Boks Liga zet zich in om zoveel mogelijk van de lerende netwerken en bijscholingen van 

de VTS te volgen en te promoten. Dit jaar zijn ze voornamelijk via teams verlopen 

• Dag van de Trainer 2020 - Training load monitoring: the past, the present and the future 

• Het inrichten van de kaderende theorieles van het vak Competentieontwikkeling (web) 

• VTS Plus - Webinar - "Training zones, facts & fantasy" (2020) 

• Lerende netwerken 

 

https://we.tl/t-m5QOPoWqoq
javascript:submitAction_win0(document.win0,'VT_BIJ_UI_WRK_LM_CS_LONG_NM$2');
javascript:submitAction_win0(document.win0,'VT_BIJ_UI_WRK_LM_CS_LONG_NM$3');
javascript:submitAction_win0(document.win0,'VT_BIJ_UI_WRK_LM_CS_LONG_NM$4');
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• Ethische commissie 14/01 -02/04-24/06 (RVSP/VUB): 

De Vlaamse Boks Liga heeft in 2019 een ethische commissie opgestart waarin de Api, raadslid van de 

VBL en RVSP in zetelen om een beleid rond verschillende ethische thema’s uit te rollen. Deze 

commissie is  samen gekomen op 18 december 2020. 

 

• Samenwerking Stibbe ethiek: 27 april 2020 om 14u00  

Ook in 2020 heeft de VBL verder ingezet op het afstemmen van zijn inwendige orde voor 

grensoverschrijdend gedrag en ethiek algemeen. Hiervoor heeft het een online vergadering met 

Stibbe georganiseerd om nog eens onze reglementen door te nemen en bij te sturen waar nodig. De 

VBL doet dit aangezien de voorbije jaren het thema integriteit in de sport, en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in het bijzonder, reeds hoog op de agenda stond. Door de Vlaamse 

minister van Sport werd eind 2017 een doelstellingenkader rond seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, bestaande uit zes concrete maatregelen, aan de sportfederaties en OSV’s voorgelegd. Bij de 

gesubsidieerde sportfederaties werd dit bovendien opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst 

2017-2020 met Sport Vlaanderen.  

 
De zesde maatregel behelst de tuchtsystemen, -procedures en -reglementen van de sportfederatie, 
nl.: “De sportfederatie zorgt voor of kan doorverwijzen naar een tuchtrechtelijk systeem dat 
beschermend en sanctionerend kan optreden.”  
 
Omdat sportfederaties hierover nog met veel vragen zitten, of hun expertise willen aanvullen om hun 

tuchtsystemen, -procedures en reglementaire bepalingen op dat vlak in orde te stellen en te 

implementeren, heeft Sport Vlaanderen een opdracht gegund aan het advocatenkantoor Stibbe voor 

juridische dienstverlening aan de erkende Vlaamse sportfederaties en OSV’s inzake reglementaire 

bepalingen op vlak van grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor wordt in coördinatie, afstemming en 

samenwerking voorzien met Sport Vlaanderen, Vlaamse Sportfederatie (VSF) en het Centrum Ethiek 

in de Sport (ICES). 

De Vlaamse Boks Liga werkt samen met Stibbe om haar tuchtregels in lijn te krijgen met de 

maatschappelijke verwachtingen omtrent SGG en heeft verschillende zittingen gehad met Stibbe. 

Op de laatste algemene vergadering heeft de VBL haar aanpassingen doorgevoerd om SGG aan te 
kunnen kaarten. 
 

• VTS Plus bijscholing “Trainers zeggen neen tegen doping” 
Dopingverantwoordelijk, Luc Dhondt, heeft de VBL afgevaardigd op de bijscholing “ Trainers zeggen 
neen tegen doping” in 2020. 
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Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Promotie bijscholing 
o Website 
o Kalender 
o Mailing 
o Youtube 
o Facebook 
o Nieuwsbrief 

 

• A002: Organisatie bijscholing 
o Cursus verzorger 
o Bijscholing “Zeg Neen tegen doping” (laatste moment geannuleerd) 
o Get Fit 2 Box 
o Scheidsrechter seminarie 
o Bijscholing dubbele boekhouding 
o Infomoment algemene vergadering 
o Bijscholing vlaggensysteem en ethiek 
o Infosessie Boks + hoe gaat het in zijn werk 
o Bijlessen initiator boksen 
o Laagdrempelige versie initiator boksen 

 

• A003: Promotie en deelnemen aan initiatieven van het Risicovechtsportplatform en andere 
instanties 

o Samenwerkingsovereenkomst tussen VBL en RVSP 
o SVS Apotheose 
o VSF initiatieven 
o Sport Vlaanderen initiatieven 
o RVSP medische en expertencommissie 
o Ethische commissie VBL met RVSP 
o RVSP interactiedag 
o RVSP infosessie boksen + 
o Week van de officials 
o Praatavond goed bestuur 
o Infoavond SGG 
o Bijscholing bovenlokaal infrastructuur 
o European Week of Sports Herentals 
o Play True 
o Stibbe en SGG 
o ICES en gendergelijkheid 
o RVSP commissies 
o Overleg wedstrijdvervalsing (Sport Vlaanderen, Ices,…) 
o Infrastructuurplan (VUB) 
o … 

 
 
 
 
 
 
  



VLAAMSE BOKS LIGA VZW 
31-3-21 

WERKINGSVERSLAG 2020 

 

P a g i n a  39 | 150 

 

OD3: Tegen 2020 heeft de Vlaamse Boks Liga minstens 6 nieuwe trainers met een hoger 

diploma (Trainer B Boksen, Trainer B Risicovechtsporten, 2-ster AIBA Coach, Master LO, 

Bachelor LO). 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Aanduiding/engagement 7 trainers die 1-ster AIBA opleiding volgen  2-3 

A0002 
Trainers 2-ster AIBA opleiding laten volgen en bijscholing van 
topsporttrainers (internationaal) 

 2-3 

A0003 
In kaart brengen van sportbegeleiders in het bezit van een diploma 
Master LO, Bachelor LO en Trainer B Risicovechtsporten 

x 
2 

A0004 Promotie maken voor opleiding Trainer B Boksen x 
2 

Toelichting 

 

AIBA one star opleiding 2017 

De geslaagde cursisten behaalde hun One Star en kunnen nu doorstromen naar de Two Star Cours. 

Zij zijn dus automatisch de selectie hiervoor aangezien de One-star een prerequisite is. Echter is er 

nog geen Two-Star cursus dat georganiseerd wordt en die financieel interessant is om de trainers in 

te schrijven. 

Clubbezoeken Bachelor en Master LO 

Delfine Persoon is gelijkgesteld aan initiator en heeft bachelor LO. Francis De Donder is een bachelor 

LO en heeft ook de toelatingsproef afgelegd voor initiator boksen. Ibrahim Emsallak is een Master 

LO. 

De algemene coördinator verricht sinds 2017 clubbezoeken. Bij elke clubbezoek bevraagt hij of er 

gediplomeerde leden aangesloten zijn, zowel initiators als academische diploma’s. Dit is een proces 

dat 4 jaar zal duren. De volgende leden zijn al in kaart gebracht: 

32396 Boeckx Christopher bachelor LO 2020 

80385 Boeckx Tinne master LO 2019 

80315 damen marnicq bachelor LO 2019 

72609 Emsallak Ibrahim master LO 2020 

80068 Neyt Laura bachelor LO 2020 

78070 Paridaens Joke master LO 2019 

70213 Persoon Delfine bachelor LO 2020 

80374 Roers Ben bachelor LO 2019 

77984 Slachmuylders Jelle bachelor LO 2019 

76023 Van Briel Diederik master LO 2019 

75194 Van Heusden Stijn bachelor LO 2019 

77357 Van Severen Julie master LO 2019 

77545 Wolfs Vera bachelor LO 2019 

10656 Wahhabi abdelkader Trainer B 2020 
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83779 Colla Jan Bachelor LO 2020 

32197 De Donder Francis Bachelor LO 2020 

81615 Smets Frederic Bachelor LO 2020 

83780 Gabriël Jord Bachelor LO 2020 

11362 Verheyen Ann Bachelor LO 2020 
Tabel 7 Overzicht hogere diploma’s in kaart gebracht sinds 2017 

Denkcel en instructeur B 

De algemeen coördinator, Ibrahim Emsallak, samen met raadslid Willy De Groof en 
topsportverantwoordelijke Hubert Firens zetelen in de denkcel van de Vlaamse Trainersschool. De 
algemeen coördinator is aangeduid als directeur Sportkader opleidingen. Binnen deze denkcel zijn de 
pilaren gezet voor het opstarten van een instructeur B in plaats van een trainer B, aangezien de 
denkcel van mening is dat een trainer B een te grote stap zal zijn. Het opleidingsstramien is opgesteld 
in nauw overleg met de VTS en met goedkeuring van de denkcel. De DSKO is nu volop bezig met het 
rekruteren van docenten, auteurs en het schrijven van teksten.  Door een drukke werkingsjaar (2019) 
en de vele obstakels die wij ervaren hebben tijdens het opstellen en schrijven van de cursus 
instructeur B zal deze pas gerealiseerd worden in 2021. Een exacte datum is op voorbehoud al 
publiek gemaakt. De inschrijvingen zijn open. Afhankelijk van de coronamaatregelen zal de cursus 
doorgaan of niet. 
 
 
 
 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Aanduiding/engagement 7 trainers die 1-ster AIBA opleiding volgen 
o AIBA one Star Cours 2017 Papendal 

• A003: In kaart brengen van sportbegeleiders in het bezit van een diploma Master LO, 
Bachelor LO en Trainer B Risicovechtsporten 

 
De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 
 

• A002: Trainers 2-ster AIBA opleiding laten volgen en bijscholing van topsporttrainers 
(internationaal) 

 
De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 
 

• A004: Promotie maken voor opleiding Trainer B Boksen 
o Instructeur B zal georganiseerd worden in 2021 
o Stramien is opgesteld en inschrijvingen zijn open 

 

 

  

Inschrijven instructeur B boksen 
https://www.sport.vlaanderen/VTS-Opleiding?activiteitId=92390&opleidingId=1560#  

 

https://www.sport.vlaanderen/VTS-Opleiding?activiteitId=92390&opleidingId=1560
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OD 4: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2018 een diplomaplicht voor trainers gekoppeld aan 

een regularisatieperiode voor de clubs. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 
Opnemen in HR van de Vlaamse Boks Liga/Liefhebbersafdeling van 
diplomaplicht voor trainers 

 2 

A0002 Communicatie voeren over diplomaplicht voor trainers  
2-4 

A0003 
Begeleiden van kandidaat trainers om te voldoen aan de 
diplomavoorwaarden 

x 

3 

Toelichting 

 

Diplomaplicht 

Gerealiseerd in voorbije jaren en verder afgetoetst middels diplomacontroles tijdens de 
kampioenschappen in februari 2020. Voor meer info zie werkingsverslag 2019. 
 
 

Bijlessen toelatingsproef 

De Vlaamse Boks Liga organiseerde lessen voor geïnteresseerde cursisten, waarin zij voorbereid 
worden voor de toelatingsproef.  De VBL heeft 4 van deze lesdagen laten doorgaan om zodoende de 
slaagkansen op de toelatingsproef te verhogen. Hier bovenop heeft de VBL een instructievideo 
ontwikkeld, zodat de deelnemers zich optimaal kunnen voorbereiden op de toelatingsproef alsook 
het examen. 
 

 
Figuur 28 Instructievideo toelatingsproef initiator boksen 

 

Laagdrempelige variant cursus initator boksen 

Afgerond in 2019. Volgende editie 2022-2023.  

https://www.youtube.com/watch?v=fKjkFU-7kGU
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Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Opnemen in HR van de Vlaamse Boks Liga/Liefhebbersafdeling van diplomaplicht voor 
trainers 

o Diplomaplicht is opgenomen en van kracht sinds 2018 

• A002: Communicatie voeren over diplomaplicht voor trainers 
o Brief is rond gestuurd geweest via mail met melding van de diplomplicht en de 

regularisatieperiode 
o Brief is afgedrukt geweest en verdeelt tijdens de controles tijdens de 

kampioenschappen van februari en maart 2020 
o Communicatie is gebeurt via ons nieuwsbrief, mailing en de facebook van de 

Vlaamse Boks liga alsook de website. 
 

• A003: Begeleiden van kandidaat trainers om te voldoen aan de diplomavoorwaarden 
o Algemene coördinator heeft controles uitgevoerd en begeleidt ter plekke de trainers 

indien zij zich wensen in te schrijven voor een cursus 
o Algemeen coördinator verzamelt de overtredende trainers in een databank en 

contacteert ze via mail met verdere instructies 
o De VBL organiseert voorbereidende lessen, zodat de slaagkansen van de cursisten 

verhogen. 
o De VBL heeft een instructievideo ontwikkelde voor de deelnemers ter voorbereiding 

van de toelatingsproef en het examen. 
o De trainers en cursisten worden gestimuleerd om de open liga trainingen bij te 

wonen waar zij extra technische bagage meekrijgen om zodoende te kunnen voldoen 
aan de minimum vereisten van de cursus tot trainer. 

o De VBL heeft voorafgaande aan het examen voor de cursus initiator een studiedag 
georganiseerd voor de deelnemers om zodoende de deelnemers optimaal  

o VBL heeft een aparte laagdrempelige cursus georganiseerd. 
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SD4: Tegen 2020 is de opleiding voor liefhebbersscheidsrechter van de Vlaamse Boks 

Liga volwaardig en aantrekkelijk waardoor ten minste 5 kandidaten zich hebben 

aangemeld. 
 

OD1:De Vlaamse Boks Liga zet vanaf 2017 minstens twee acties op om de functie van 

scheidsrechter aantrekkelijk te maken. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Deelname week van de official x 1-3 

A0002 Jaarlijkse bedanking van de officials x 
1-3 

Toelichting 

Week van de officials 

De VBL heeft actief mee gedaan aan de week van de officials.  Tijdens deze week verspreiden wij 

binnen de VBL werking een schrijven waarin het belang van de officials binnen de sport wordt 

benadrukt. 

De VBL heeft voor al de officials een uniform besteld met logo van de VBL om zodoende de binding 

en eenheid te versterken. In 2019 heeft de VBL nieuwe emblemen besteld voor de officials. 

Ook in 2019 hebben dus de lijn voort gezet. Door de coronamaatregelen hebben wij geen fysieke 

event kunnen organiseren. 

In 2020 heeft de VBL ook actief meegedaan aan de week van de officials.  Dit jaar konden wij geen 

dankevenement organiseren. Elk jaar sturen wij een brief rond met het belang van het respecteren 

van de officials erin vemeld. Wij hebben onze leden aangezet om de webinars in het licht van de 

week van de official te volgen. 

 

Figuur 29 facebook promo week van de officials 
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De scheidsrechters worden vermeld op de website van de VBL alsook wordt er een link gelegd naar 

de officiële site van de officials. Zodoende wordt er nauwer met de officials gewerkt en wordt de 

voeling met de federatie versterkt. 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Deelname week van de official 
o Schrijven van brief tijdens week van de officials 

• A002: Jaarlijkse bedanking van de officials 
o Afgezegd  
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OD2: De Vlaamse Boks Liga heeft een organisatie voor de opleidingen scheidsrechter 

liefhebberskampen gepland. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Cursusplanning opleiding scheidsrechter x 1-3 

A0002 Promotie van de cursusorganisatie voor scheidsrechters x  
3-4 

 

Toelichting 

Opleiding is geannuleerd en verplaatst naar een nog later te bepalen datum. De VBL heeft wel verder 

gewerkt aan zijn systeem van aanduidingen voor de scheidsrechter. Een laatste vergadering zal met 

JVD-solutions georganiseerd worden om dit systeem af te ronden. 

 

Figuur 30 Video scheidsrechters seminarie 

De volgende acties zijn gerealiseerd: 

• A001: Cursusplanning opleiding scheidsrechter 
o Hervormingen structuur 
o Investering e-learning tools en applicatie voor aanduiding officials 
o Seminarie voor scheidsrechters (2018-2019) 

• A002: Promotie van de cursusorganisatie voor scheidsrechters 
o Promotie gebeurt via mailing naar de officials enkel en op uitnodiging. 

  

https://www.youtube.com/embed/vFXN5NeHLYQ?feature=oembed
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OD3: De Vlaamse Boks Liga  heeft een opleidingsvisie en een opleidingsplan voor 

liefhebbersscheidsrechters tegen eind 2018. 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 
Draagvlak zoeken binnen de federatie voor een aangepaste 
scheidsrechtersopleiding voor liefhebberskampen 

 2 

A0002 
Vastleggen van competenties van scheidsrechters voor 
liefhebberskampen cursussen voor AIBA-scheidsrechters 1 en 2 sterren 

 
2-3 

A0003 
Bepalen van de inhoud en de verwachtingen van de opleiding 
scheidsrechter voor liefhebberskampen 

  
2-3 

A0004 Behoud structuur/organisatie scheidsrechtersafdeling x 

4 

Toelichting 

De algemene coördinator heeft met de Vlaamse Scheidsrechters afdeling samen gezeten. Er diende 

hervormingen plaats te vinden die prioritaire waren op de opleidingen. Deze hebben plaats 

gevonden in 2017. De VSA was unaniem akkoord om de opleiding te herzien en aan te passen. Echter 

diende dit na de hervormingen van de VSA plaats te vinden. De voorbije jaren heeft de VBL 

geïnvesteerd in innovatie en een systeem voor aanduidingen op poten gezet.  

De VBL heeft samen met de Vlaamse Scheidsrechters Afdeling de competenties voor de AIBA 2 -en  3 

star cursus besproken en scheidsrechters gestuurd naar het buitenland om deze cursus te volgen.  

De Vlaamse Boks liga kan met trots meedelen dat ze 2 scheidsrechters tot de hoogste kwalificatie 

heeft kunnen brengen binnen de internationale bond (AIBA): (2017-2018-2019) 

• Pierre Antoine: 3 STAR AIBA REFEREE & JUDGE 

• Felice Pompilii: 3 STAR AIBA REFEREE & JUDGE 

 

Figuur 31 Groepsfoto tijdens 2 STAR OPLEIDING 
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Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Draagvlak zoeken binnen de federatie voor een aangepaste scheidsrechtersopleiding 
voor liefhebberskampen 

o Algemeen coördinator vergadert met VSA 
o E-learning tools ontwikkeling is gestart en bijna afgerond 

 

• A002: Vastleggen van competenties van scheidsrechters voor liefhebberskampen                                                                      
cursussen voor AIBA-scheidsrechters 1 en 2 sterren 

o AIBA 2 Star cursus gevolgd door Pierre Antoine 
o AIBA 3 STAR cursus: Pierre Antoine en Felice Pompilii 
o Arezki Mechtaoi geselecteerd voor one star 

• A004: Behoud structuur/organisatie scheidsrechtersafdeling 

o De VSA is hervormd in functie van gezonde en transparante werking dat optimaal 

opereert. Deze zal gehanteerd worden en niet veranderen voor een duurzame 

werking. 

o Seminaries georganiseerd 2018/2019 

De volgende acties zijn in realisatie: ON HOLD COVID 19 

• A003: Bepalen van de inhoud en de verwachtingen van de opleiding scheidsrechter voor 

liefhebberskampen 

o Ontwikkeling e-learning tools 

o Opstart seminarie voor officials 
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SD5: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een professionele bestuurlijke en 

administratieve werking en daardoor een meer optimale samenwerking met de leden 

van de federatie, uitgedrukt in een tevredenheid van 60%. 
 

OD1: Tegen 2020 gebruikt de Vlaamse Boks Liga een digitaal ledenbestand waarbij 50% van 

de clubs gebruik maakt van de login voor clubs voor het aanmelden van hun leden. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Ontwikkeling applicatie voor beheer van het ledenbestand en onderhoud  x 
3 

A0002 
Regelmatig contact en waar nodig begeleiding van clubs 
(gebruikshandleiding) 

x 
3-4 

A0003 
Ontwikkeling/toevoeging login voor clubs (communicatie digitaal tussen 
federatie en club voor wat betreft de aansluiting van leden en licenties) 

x 

3 

Toelichting 

 

Ontwikkeling applicatie voor beheer van het ledenbestand en onderhoud  

AFGEROND IN 2018 

 

 

Figuur 32 Startpagina online digitaal ledenbestand 

Aanmaak logins 

AFGEROND IN 2018 

https://www.vlaamseboksliga-beheer.be/
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Figuur 33 Videolink gids ledenbestand 

Online betaal programma 

AFGEROND IN 2019 

 

Figuur 34 betaalprogramma Multi Pay Safe 

Bijvoegen van extra feature + verplicht gebruik systeem 

Sinds eind 2019 zijn al de clubs verplicht om ons nieuw systeem te gebruiken. De VBL heeft er ook 

voor gezorgd dat de clubaansluiting sinds december 2019 online kunnen gebeuren. Al de 

verschillende soorten aansluitingen kunnen dus vanaf heden online gebeuren. In 2020 heeft de VBL 

extra functionaliteiten toegevoegd waaronder: 

• Registreren van een API 

• Registreren van een hoofdtrainer met een link naar Fightrep 

• Korting op aansluitingen in functie van covid-19 

https://www.youtube.com/watch?v=voWZlVveYYA&feature=youtu.be
https://www.multisafepay.com/nl_nl/
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Figuur 35 Clubaansluiting online 

Om een vlotte overgang te garanderen heeft de VBL een instructievideo ontwikkeld en een volledige 

gids met een volledige uiteenzetting van de werking van ons nieuwe online platform. Hier bovenop 

was ons algemeen coördinator ter beschikking voor onze clubs om hun te ondersteunen in de 

overstap naar het nieuw systeem.  

“De Vlaamse Boks Liga kan met heel veel trots zeggen dat op een paar clubs na iedereen het 

nieuwe systeem gebruikt!” 
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Figuur 36 Gids online ledenbestand 

GIDS ledenbestand 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Ontwikkeling applicatie voor beheer van het ledenbestand en onderhoud  
o Applicatie is in gebruik door de VBL 

• A002: Regelmatig contact en waar nodig begeleiding van clubs (gebruikshandleiding) 
o Op de algemene vergadering van 2018 is applicatie gepresenteerd 
o Op de algemene vergadering van 2018 zijn de opleidingsdagen bekend gemaakt 
o Op 11 november hebben de leden een volledige uitleg en demonstratie van de 

applicatie gekregen 
o Videogids ontwikkeld voor werking applicatie 
o De algemene coördinator licht tijdens zijn clubbezoeken de applicatie toe 
o Ontwikkelaar en algemeen coördinator blijven via mail en telefonisch beschikbaar 

voor ondersteuning waar nodig. 
o Gids uitgeschreven. 

• A003: Ontwikkeling/toevoeging login voor clubs (communicatie digitaal tussen federatie en 
club voor wat betreft de aansluiting van leden en licenties) 

o Login zijn aangemaakt.  
 

https://we.tl/t-lmxfKrfs0T
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OD2: Tegen 2020 heeft de Vlaamse Boks Liga een afzonderlijk secretariaat dat aangestuurd 

wordt door een professionele kracht. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Bepaling en installatie nieuw secretariaat  3 

A0002 Aanstelling professionele coördinator x 
3 
 

A003 Aanstellen van een federatiemedewerker x 
2 

Toelichting 

 

Bepaling secretariaat 

De VBL is verhuisd naar het huis van de sport te Berchem. Hier heeft het een nieuw kantoor 

toegewezen gekregen door de Stad Antwerpen. Op de algemene vergadering van 2018 is het adres 

van de VBL statutaire veranderd naar de boomgaardstraat 22 Bus 34. Ons secretariaat vestigt zich 

hier en is al volledig uitgerust met de basisbenodigdheden van een kantoor. 

Aanstelling coördinator en federatiemedewerker 

Ibrahim Emsallak, master lichamelijk opvoeding en bewegingswetenschappen is aangesteld als 

algemene coördinator en is twee maal per week aanwezig op het secretariaat voor eventuele 

ondersteuning of ontvangen van leden. Hier bovenop beheert het de website, facebookpagina, 

YouTube kanaal en is het beschikbaar via telefoon op alle dagen van de week. 

Via Fightrep heeft de VBL Ivo Cilurzo aangesteld als federatiemedewerker onder een 

consultancycontract.  Hij maakt zich 2 dagen per week vrij voor activiteiten van de VBL en 

ondersteunt Ibrahim Emsallak. Door de covid-19 maatregelen is de samenwerking on hold gezet door 

een te kort aan activiteiten. 

 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Bepaling en installatie nieuw secretariaat 
o Boomgaardstraat 22 bus 34 Huis van de Sport 

• A002: Aanstelling professionele coördinator 
o Ibrahim Emsallak  
o Ivo Cilurzo 
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OD 3: Tegen 2020 realiseert de Vlaamse Boks Liga een meer intense samenwerkingsband met 

de clubs.  

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 
Bezoeken van een kwart van de aangesloten clubs per jaar door de 
coördinator 

x 
3-4 

A0002 
Loketfunctie van het secretariaat voor de clubs ingevuld door de 
coördinator 

x 

3-4-5 

A0003 
Mogelijkheid voorzien voor begeleiding/overleg voor clubs bij eerste 
organisatie (o.a. over gemeentelijke evenmentensubsidies) 

x 

3 

A0004 
Evalueren aanvullen voorbeeld draaiboek van een jeugdontmoeting, 
interclub, meeting. 

x 
1-3 

A0005 
Promotie bij de clubs van initiatieven georganiseerd door partners en 
andere relevante instanties 

x 
5 

A0006 
De clubs zelf motiveren om deel te nemen aan lokale promotieacties en 
de deelname doorgeven aan het secretariaat 

x 
3-4-5 

A0007 
Nulmeting in 2017 en nadien permanente registratie van tussenkomsten 
per club en/of leden per club 

x 
3 

A0008 
Systeem uitwerken ifv centraal meldpunt voor coördinatie van alle 
initiatieven die de clubs nemen 

  

3 

Toelichting 

Clubbezoeken 

Zie clubbezoeken: Tabel 2 overzicht clubbezoeken 

 
Figuur 37 Overzicht evolutie clubbezoeken 
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Loketfunctie en begeleiding 

Ibrahim Emsallak, master lichamelijk opvoeding en bewegingswetenschappen is aangesteld als 

algemene coördinator en is dinsdag en donderdag op het kantoor in het huis van de sport te 

Berchem tussen 10:00 en 18:00 uur. De aangesloten leden kunnen tijdens de kantooruren de 

algemene coördinator persoonlijk aanspreken voor vragen en verduidelijking. Tijdens de overige 

dagen is de algemene coördinator telefonisch beschikbaar voor onder andere begeleiding van de 

clubs, afspraken vast te leggen, om een bijeenkomst te organiseren, om verdere vragen en 

aanvragen te bespreken of voor begeleiding. Hier bovenop heeft het een facebook pagina met een 

chatfunctie waar het dagelijks vragen beantwoord, alsook een Twitter en Instagram account. Echter 

gebeuren de begeleidingstaken voornamelijk via telefoon en mail.  

In tegenstelling tot vorig jaar heeft de begeleiding voornamelijk in de vorm van ondersteuning tijdens 

de coronapandemie plaatsgevonden. De VBL zat samen met andere vechtsporten in een 

coronacommissie. De VBL heeft de maatregelen bestudeerd met haar partners en de regels 

laagdrempelig vertaald voor haar leden, zodat zij zich hierin konden navigeren. 

 

Figuur 38 samenvatting coronaregels 
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Sinds 2019 is ook Ivo Cilurzo (Fight Rep) beschikbaar voor de leden van de VBL voor ondersteuning en 

biedt de VBL een uitgebreider aanbod aan. 

Promotie evenementen 

De VBL maakt promotie voor initiatieven van NADA, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Trainer School, 

VSF, Dynamo Project, het RVSP en ICES via verschillende kanalen. Zowel via, mailing en haar website, 

maar ook via interactieve video’s die opgesteld worden door de VBL. De VBL stimuleert haar 

aangesloten leden om deel te nieuwe aan deze initiatieven, zodat er een groter effect gerealiseerd 

kan worden. 

Dit jaar heeft dit uiteraard heel beperkt plaatsgevonden. Wij hebben voornamelijk promo gevoerd 

voor digitale evenementen, zoals webinars en opleidingen. 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Bezoeken van een kwart van de aangesloten clubs per jaar door de coördinator 
o Clubbezoeken voor 2020 deels afgewerkt door algemene coördinator 

 

• A002: Loketfunctie van het secretariaat voor de clubs ingevuld door de coördinator 
o Kantoor boomgaardstraat 22 bus 34 openingsuren 10:00 – 18:00 uur op dinsdag en 

donderdag 
o Telefonisch beschikbaar via 0488/ 82 42 09 
o Facebook chatfunctie 
o Twitter en instagram 
o FightRep: Ivo Cilurzo 

 

• A004: Loketfunctie van het secretariaat voor de clubs ingevuld door de coördinator 
o Zie A002 

 

• A005: Promotie bij de clubs van initiatieven georganiseerd door partners en andere relevante 
instanties 

o Via mailing en website alsook facebook. 
o VSF, Sport Vlaanderen, RVSP, VTS, NADA, Dynamo Project, ICES 

• A003: Mogelijkheid voorzien voor begeleiding/overleg voor clubs bij eerste organisatie (o.a. 
over gemeentelijke evenmentensubsidies) 

o Draaiboeken beschikbaar 
o Algemene coördinator beschikbaar op kantoor elke dinsdag en donderdag 
o Algemene coördinator telefonisch elke dag beschikbaar 
o Clubbezoeken door algemene coördinator 

 

• A006: De clubs zelf motiveren om deel te nemen aan lokale promotieacties en de deelname 
doorgeven aan het secretariaat 

o Sensibilisering door algemene coördinator en secretaris VBL 
De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A007: Nulmeting in 2017 en nadien permanente registratie van tussenkomsten per club 
en/of leden per club 

o VBL heeft dit nog niet kunnen realiseren aangezien andere doelstelling prioritaire 
waren en de VBL enkel 1 VTE binnen haar werking heeft. De algemene coördinator is 
hiervoor ingezet geweest, maar is nog jong en onervaren en had veel begeleiding 
initieel nodig. Via de clubbezoeken vergaart het informatie hieromtrent. 
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OD 4: De Vlaamse Boks Liga voldoet tegen eind 2020 aan alle criteria voor goed bestuur 

opgenomen in het decreet op de georganiseerde sport. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 
De statuten en het huishoudelijk reglement worden aangepast om te 
kunnen voldoen aan de criteria van transparantie en democratie 

 

3-4 

A0002 
Opmaken van documenten en procedures buiten deze opgenomen in 
statuten en huishoudelijk reglement om te voldoen aan de criteria van 
goed bestuur 

  

3-4 

A0003 De Vlaamse Boks Liga engageert zich voor 5 van de zachte indicatoren   

3-4 

A0004 
De Vlaamse Boks Liga engageert zich voor nog eens 3 nieuwe van de 
zachte indicatoren 

 x 
3-4 

A0005 
Een transparant huishoudelijk reglement opstellen met een evenwaardige 
verdeling van de aandacht naar elite- en amateurboksen 

 x 

3-4 

Toelichting 

 

Goed bestuur 

De Vlaamse boks liga is sinds 2017 gesubsidieerd en begonnen aan hervormingen op vele vlakken. De 

algemene coördinator heeft zich ontfermt over de criteria van goed bestuur. Door een oude 

conservatieve cultuur, die dominant aanwezig was binnen de federatie heeft de algemene 

coördinator gemerkt dat er veel werk was met betrekking tot de criteria van goed bestuur. Echter is 

het de VBL en haar raad van bestuur toch gelukt om hierin veel grote stappen te zetten. Tijdens de 

algemene vergadering van 2018 zijn de meeste zaken met betrekking tot goed bestuur statutaire 

goed gekeurd. Op de algemene vergadering van 2019 zijn de ontbrekende aanpassingen gebeuren, 

baserend op de feedback van het bilateraal gesprek betreffende goed bestuur onder toezicht van 

Koen Termont.  In het najaar van 2019 heeft de VBL nogmaals feedback ontvangen van Sport 

Vlaanderen. In het jaar 2020 heeft de VBL gewaakt over de doorgevoerde veranderingen. Echter 

heeft het op enkele punten van goed bestuur steken laten vallen. De VBL dient de komende 

beleidsperiode ervoor te zorgen dat de doorgevoerde maatregelen de culturele norm wordt. Tot 

heden dienen wij heel proactief te waken en te letten op goed bestuur. Het is nog geen autonoom 

gedrag. 
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Figuur 39 Overzicht score goed bestuur 

Documenten goed bestuur 

De algemene coördinator heeft de meeste processen gedocumenteerd baserend op de vereisten van 

de checklist van goed bestuur en de adviezen geformuleerd door Koen Termont (dossierbeheerder). 

Tegen eind 2019 zou dit allemaal op punt moeten staan. Echter heeft dit langer geduurd als geschat 

door bepaalde  gewoontes die diep geworteld waren binnen de VBL en die niet zo makkelijk 

verdwijnen. Tussen 2021 en 2024 dient hier heel bewust over gewaakt te worden, zodat tegen eind 

2024 deze maatregelen de norm worden. 

https://vlaamseboksliga.com/goed-bestuur/ 

Huishoudelijke reglement 

De VBL heeft de inwendige orde publiek op de website.  Deze kan door iedereen geraadpleegd 

worden. De laatste aanpassingen zijn goedgekeurd op 23/08/2020 in functie van SGG. 

Zachte indicatoren 

De Vlaamse Boks Liga voerde een nulmeting uit in 2017 en bepaalde zo de score op de toen 
geselecteerde zachte indicatoren en alsook welk niveau de Vlaamse Boks Liga wil bereiken binnen de 
huidige beleidsperiode. Dit is allemaal gegoten in een samenwerkingsovereenkomst die ondertekend 
is door de VBL en vervolgens in 2018 aangepast is geweest voor SGG. De Vlaamse Boks Liga zet zich 
elk jaar in voor deze acties en hun timing binnen de beleidsperiode om zodoende het beoogde 
niveau te bereiken. 
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# Zachte indicator Huidige 
score 
(0-4) * 

Streefdoel score (0-4) 

2017 2018 2019 2020 

1 De organisatie publiceert een jaarverslag 0  1    

2 De organisatie rapporteert over het omgaan 
met de code goed bestuur in de Vlaamse 
sportfederaties 

0  1   

3 De website van de organisatie vermeldt 
basisinformatie over de aangesloten clubs 

0  1   

4 De organisatie heeft gelimiteerde 
ambtstermijnen 

0    1 

5 De organisatie heeft een gedifferentieerde, 
evenwichtige en competente raad van 
bestuur 

0  1   

6 De organisatie betrekt interne 
belanghebbenden in haar beleid 

0   1  

7  De organisatie heeft een beleid inzake 
sociale vaardigheid 

0   1  

8 De organisatie heeft een financieel of audit 
comité 

0     

9 De organisatie heeft een gedragscode (niet 
gepland maar wel gerealiseerd) 

0     

10 De organisatie heeft externe leden in haar 
raad van bestuur 

0  1   

11 De organisatie heeft een gepast systeem 
voor risicobeheersing 

0     

12 De organisatie heeft geschikte 
klachtenprocedures ( via VST) 

0     

13 De raad van bestuur delegeert op gepaste 
wijze taken aan comités 

0     

14 De organisatie heeft een beleid inzake de 
bestrijding van match-fixing 

0     

Tabel 8 overzicht zachte indicatoren (GROEN IS GEREALISEERD) 

Reglementen amateur-en prof boksen 

In 2020 heeft de VBL via haar liefhebbers-, scheidsrechters -en eliteafdeling de sportieve 

reglementen volledig opgesplitst. Wij hebben nu een codex voor liefhebbersboksen en voor elite 

boksen apart. Deze staat nog niet online op de website, aangezien wij deze nog dienen te laten 

vertalen bij ons Franstalige collega’s, zodat zij ook publiek hiermee kunnen gaan. 

De volgende acties zijn gerealiseerd: 

• A001: De statuten en het huishoudelijk reglement worden aangepast om te kunnen voldoen 
aan de criteria van transparantie en democratie 

o Evaluatiegesprek Sport Vlaanderen en score goed bestuur 

• A002: Opmaken van documenten en procedures buiten deze opgenomen in statuten en 
huishoudelijk reglement om te voldoen aan de criteria van goed bestuur 

o Evaluatiegesprek Sport Vlaanderen 
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• A0003: De Vlaamse Boks Liga engageert zich voor 5 van de zachte indicatoren 
o Goedkeuring 2018 en 2019 AV en 2020 AV 

• A0004: De Vlaamse Boks Liga engageert zich voor nog eens 3 nieuwe van de zachte 
indicatoren 

• A0005: Een transparant huishoudelijk reglement opstellen met een evenwaardige verdeling 
van de aandacht naar elite- en amateurboksen 

o Opsplitsing codex 
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OD 5: De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het 

kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te 

verbeteren, om risico’s te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af te 

handelen. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Opstart API   3-4 

A0002 Bekendmaking API   3-4 

A0003 ontwikkeling protocol   3-4 

A0004 Communicatie ethisch beleid rond SGG  X 3-4 

Toelichting 

 

Opstart API 

In 2018 is de VBL opzoek gegaan naar een geschikte kandidaat. De heer Demanet Emmanuel en 

mevrouw Yamina Z. waren kandidaat. Met het oog op een neutrale profiel heeft de VBL Yamina 

gekozen om de opleidingsdagen voor de API te volgen. Deze heeft zij ook doorlopen. Zij heeft 

vervolgens een prestatie gegeven op de bestuursvergadering om zodoende de raad van bestuur te 

briefen. 

Verslag 66 

Volgende op de presentatie heeft zij dan officieel een mandaat gekregen als API. Om haar te 

ondersteunen is er ook een ethische commissie opgericht. 

Verslag ethische commissies 

Het aanspreekpersoon integriteit (API) is als onafhankelijke binnen de Vlaamse Boks Liga het eerste 

aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of lichamelijke en seksuele integriteit en kan hiervoor 

rekenen op de volledige discretie. Zowel een bokser, een ouder of partner of andere betrokkenen, 

zoals een begeleider of bestuurder, kunnen de API aanspreken. De API is geen professionele 

hulpverlener maar helpt de melder verder door eerst een duidelijk beeld te vormen en de situatie in 

te schatten. Daarop wordt er afgestemd, met de melder, welke stappen mogelijk zijn of moeten 

gezet worden. Elke melding wordt serieus genomen. De API volgt een handelingsprotocol dat op 

Vlaams niveau is uitgerold. 

De API werkt hiervoor samen met de Vlaamse Boks Liga (op federatieniveau) en de gespecialiseerde 

organisaties die overkoepelend het beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en integriteit 

opstellen. Van elke melding maakt de API een dossier dat in alle discretie en onafhankelijkheid 

behandeld wordt. De API is bereikbaar via e-mail api@vlaamseboksliga.com en telefonisch 0475 67 

19 20.  In 2019 en 2020 heeft de API de volgende acties ondernomen: 

https://we.tl/t-VPAhH6F0L0
https://we.tl/t-36WT1KIw3o
mailto:api@vlaamseboksliga.com
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Figuur 40 API activiteiten 

Bekendmaking Api 

Na enkele vergadering met de ethische commissie en voorbereidende werk heeft de VBL een 

bijscholingsdag georganiseerd op een ledenvergadering te Willebroek op 11 november 2018. Hier is 

de API bekend gemaakt door de VBL (zie link verslag ethische commissies). Via een meldpunt op de 

website van de Vlaamse Boks Liga is de API ook bekend gemaakt. De VBL maakt tijdens elke 

ledenvergadering nog eens haar API bekend. Wij hebben dit gedaan in 2018, 2019 en 2020. 

API 

Oprichting Ethische commissie  

De Vlaamse Boks Liga heeft in 2019 een ethische commissie opgestart waarin de Api, raadslid van de 

VBL en RVSP in zetelen om een beleid rond verschillende ethische thema’s uit te rollen. Deze 

commissie is 3 maal samen gekomen in 2019 en ten gevolge van een melding 2 maal in 2020. Op 

advies van ons dossier beheerder is de algemeen coördinator uit deze commissie gestapt.  De 

ethische commissie staat de API en VBL bij als adviesorgaan. 

Ontwikkeling Protocol 

De ethische commissie, waarin het RVSP, een VBL raadslid, de API en algemeen coördinator in 

zetelen ontfermen zich over de ontwikkeling van een handelingsprotocol en gedragscode. Deze 

zouden in 2020 volledig op punt moeten staan.  Op advies van ons dossier beheerder is de algemeen 

coördinator uit deze commissie gestapt.   

 

Ontwikkeling gedragscode en meldpunt 

De Vlaamse Boks Liga heeft op zijn website ene meldpunt opgestart met ook publieke gegevens van 

de API. Hier zijn ook de gedragscodes publiek gemaakt voor iedereen. 

Meldpunt 

Communicatie ethisch beleid 

Tijdens de ledenvergadering heeft de VBL samen met haar API een kort overzicht gegeven over hoe 

ze haar ethisch beleid wilt voeren. Aangezien het nog in zijn kinderschoentjes staat, kon de API hier 

niet uitbundig op ingaan. De VBL werking is ook nog niet zo bekend met ethiek en moet daarom 

kleine stappen hierin zetten, zodat haar leden kunnen volgen in dit verhaal. Op de ledenvergadering 

van 2019 zijn wij wel dieper ingegaan op ons beleid en hebben wij ook een meldpunt gestart op de 

website. Op de ledenvergadering van 2020 hebben wij diepgaande ons beleid toegelicht en de 

aanpassingen aan ons inwendige orde laten goedkeuren, zodat deze afgestemd zijn om SGG aan te 

kaarten en samen te werken met VST. 

https://vlaamseboksliga.com/aanspreekpunt/
https://vlaamseboksliga.com/meldpunt-en-gezondheid/meldpunt-vlaamse-boks-liga/
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Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A0001: Opstart API 

o Aanduiding Yamina Z. 

o Ethische commissie opgestart 

 

• A0002: Bekendmaking API 

o Ledenvergadering 11 november 2018 en 2019 en 2020 

• A0004: Communicatie ethisch beleid rond SGG 

o Ledenvergadering 11 november Willebroek 2018 

o Website VBL 

• A0003: ontwikkeling protocol 

o Ethische commissie en aanpassingen inwendige orde 
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SD6: Tegen 2020 voldoet de Vlaamse Boks Liga aan de kwaliteitsstandaarden voor 

risicovechtsportorganisaties en zijn alle aangesloten clubs op de hoogte van het 

antidopingbeleid. 
 

OD1: De Vlaamse Boks Liga voert een dopingpreventiebeleid met jaarlijks minstens één 

gerichte actie ten aanzien van al de aangesloten clubs. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Aanduiding en opvolging dopingpreventieverantwoordelijke x 1-3 

A0002 
Eén actie per jaar rond dopingpreventie (informatieverspreiding en al dan 
niet in samenwerking met een andere instantie) 

x 
2-4 

A0003 Aansluiting en vertegenwoordiging Vlaams Dopingtribunaal x 
1-4 

Toelichting 

 

Aanduiding Luc Dhondt als doping verantwoordelijke  

De Vlaamse boks Liga heeft de algemene coördinator als doping verantwoordelijke aangeduid in 
2017. Om hem te ontlasten van bepaalde taken heeft de raad van bestuur besloten om Luc Dhondt 
als dopingverantwoordelijke aan te duiden. Hij neemt de taken vanaf heden over.  
De Vlaamse Boks Liga is lid van het VDT en deze is sinds 2020 ook verankerd onder het VST. 
 

Acties  

De VBL heeft voornamelijk aan kennis verspreiding gedaan via mail in samenwerking met NADO. Het 
heeft een verslaggeving gedaan richting NADO wat betreft dopingsbestrijding. 
 

Verslag dopingbestrijding 
 

De VBL heeft ingezet op de actie “Zeg Neen tegen doping”, middels het schrijven van brief waarin het 
de clubs en leden prikkelt om gezamenlijk hier in standpunt in te nemen. De VBL heeft tevens ook 
haar trainers aangezet om zich in te schrijven voor de bijscholing “Zeg Neen tegen doping” 
georganiseerd door de Vlaamse Trainer School. Al de VBL aangesloten trainers mochten deze cursus 
volgen, waarbij de VBL tussen is gekomen in de kosten indien zij aanwezig waren.  Luc Dhondt, 
doping verantwoordelijk, heeft deze bijscholing bijgewoond. De VBL heeft namens NADO de lijsten 
van geschorste deelnemers verspreid alsook een brief opgesteld, waarin het de boksmeeting 
inrichter vermaant de regelgeving met betrekking de matchmaking te respecteren. 
 

Communicatie rond doping 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Aanduiding en opvolging dopingpreventieverantwoordelijke 
o Raadslid Luc Dhondt 

• A002:  Eén actie per jaar rond dopingpreventie (informatieverspreiding en al dan niet in 
samenwerking met een andere instantie) 

o Kennisverspreiding i.s.m. NADO 
o Deelname Luc aan opleiding “ Zeg neen tegen doping”. 

• A003: Aansluiting en vertegenwoordiging Vlaams Dopingtribunaal 
o VBL is aangesloten bij het Vlaamse Dopingstribunaal en VST. 

https://we.tl/t-rDI0O0qSDW
https://we.tl/t-wogCPvqvcH
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OD2: De Vlaamse Boks Liga heeft een professionele en opgeleide omkadering tegen 2020 op alle 

niveaus en heeft deze omkadering ook aan de buitenwereld in beeld gebracht. 

 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Onderhouden van een medische commissie Vlaamse Boks Liga x 3 

A0002 
Vertegenwoordiging van een arts van de medische commissie in de open 
artsenvergadering van het RVSP 

x 
3 

A0003 
Samenwerking met het RVSP i.f.v. het voldoen aan de 
kwaliteitsstandaarden en algemene werking gezond sporten + in beeld 
brengen van deze samenwerking 

x 

3-4 

A0004 
Alle met de Vlaamse Boks Liga samenwerkende wedstrijdartsen bekend 
maken bij het RVSP 

x 
3-4 

A0005 
Alle meetings laten begeleiden door een door het RVSP gekende 
toezichthoudende arts 

 x 
1-3 

A0006 
Up to date houden reglementen in het kader van gezond en ethisch 
sporten 

x 

1-3 

A0007 
Jaarlijks clubs op de hoogte brengen van de specifieke tools voor clubs 
(van het RVSP en andere instanties) i.v.m. gezond en ethisch sporten 

x 
3-4 

Toelichting 

 

Medische 

De VBL heeft hard geïnvesteerd om bekwaamde vrijwilligers en personeel in te schakelen. Het heeft 
daarom frequent met RVSP samen gezeten om hieraan te werken. Op medische niveau heeft de VBL 
haar beleid sterk hervormt  en werkt het met enkel erkende artsen. Zo werkt het met een nieuwe 
medische commissie en probeert de VBL altijd een vertegenwoordiger op de medische commissie 
van RVSP te hebben. Dokter Carla Delmulle is ook aangeduid als officieel contact persoon met 
betrekking tot medische zaken. 
 
De algemeen coördinator doet clubbezoeken en verzamelt tijdens deze bezoeken informatie over 
artsen die controles van boksers uitvoeren. Deze worden vervolgens door het RVSP gecontacteerd. 
De VBL heeft samen met het RVSP een lijst van erkende controle -en keuringsartsen opgesteld als 
ook een lijst van erkende ringartsen. Deze zijn allemaal geïnformeerd over de processen en 
protocollen die zij dienen te respecteren. De VBL heeft gecommuniceerd naar al haar leden dat ze 
enkel nog deze artsen mogen raadplegen voor medische keuringen en voor inschakelingen als 
ringartsen tijdens competitie. 
 
In samenwerking en in overleg met het RVSP houdt de VBL haar reglementen up to date. Zo heeft het 
haar beroepsproces bij het afkeuren van een licentieaanvraag als gevolg van medische redenen 
aangepast en dit is goedgekeurd op de algemene vergadering. 
 
De Vlaamse Boks Liga beheert samen met het RVSP en andere partnervechtsporten een databanken 
waarin de verplichte rusttijden voor  competitieve atleten sporttakoverschrijdend worden ingegeven. 
Zodoende vermijden wij dat atleten deze verplichting negeren door binnen een andere vechtsport te 
gaan deelnemen. Sinds 2020 hebben wij officieel een goedkeuring gegeven aan het RVSP om de link 



VLAAMSE BOKS LIGA VZW 
31-3-21 

WERKINGSVERSLAG 2020 

 

P a g i n a  65 | 150 

 

tussen ons ledenbestand en eventueel in de toekomst fightrep te realiseren. Dit is een grote stap in 
het ethisch en medisch verantwoord sportbeleid van de vechtsporten. 
 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Onderhouden van een medische commissie Vlaamse Boks Liga 
o VBL heeft een medische commissie dat bij nieuwe zaken samen komt of om 

beleidsmaatregelen te bespreken. 

• A002: Vertegenwoordiging van een arts van de medische commissie in de open 
artsenvergadering van het RVSP 

o Carla Delmulle 

• A004: Alle met de Vlaamse Boks Liga samenwerkende wedstrijdartsen bekend maken bij het 
RVSP 

o Lijst staat op startpagina van de VBL 
o www.vlaamseboksliga.com 

• A005: Alle meetings laten begeleiden door een door het RVSP gekende toezichthoudende 
arts 

o VBL heeft al haar clubs op de hoogte gebracht enkel erkende artsen te raadplegen. 

• A006: Up to date houden reglementen in het kader van gezond en ethisch sporten 
o RVSP adviseert VBL m.b.t. medische en ethische zaken. 

• A007: Jaarlijks clubs op de hoogte brengen van de specifieke tools voor clubs (van het RVSP 
en andere instanties) i.v.m. gezond en ethisch sporten 

o Via verschillende kanalen worden linken gelegd naar RVSP website en haar tools.  

http://www.vlaamseboksliga.com/
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SD7: Tegen 2020 voert de Vlaamse Boks Liga een beter en uitgebreid 

communicatiebeleid  ten opzichte van de werking in 2016 met een graduele toename 

van het bereik via website en sociale media.  
 

OD1: De Vlaamse Boks Liga heeft in 2020 een moderne en gebruiksvriendelijke website 

waarop al de activiteiten en belangrijke informatie voor leden en clubs ter beschikking 

worden gesteld.  
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 
Opstarten van een activiteitenkalender (afzonderlijk van de 
wedstrijdkalender) 

 1-5 

A0002 Aanvullen en updaten activiteitenkalender X  
1-5 

A0003 Enquête/bevraging om de behoeften van de clubs te onderzoeken  
3 

A0004 Opstarten van een nieuwe website op basis van de bevraging   
3-5 

A0005 Onderhouden van de website X 
3-5 

A0006 Onderzoek zinvolheid opstarten nieuwsbrief  
3 

A0007 Opstarten nieuwsbrief (indien zinvol bevonden)   
3-4-5 

Toelichting 

 

Website 

De nood aan een nieuwe website was zeer groot. De algemene coördinator heeft daarom gewerkt 

aan de ontwikkeling van een nieuwe website. Deze is publiek en gebruiksvriendelijk opgesteld.  

https://vlaamseboksliga.com/ 

Een behoefte onderzoek was niet noodzakelijk door de klaarblijkelijke noodzaak aan een nieuwe 

website, aangezien de voormalige website gehackt was.  

De Vlaamse Boks Liga heeft ook een tweede website onder haar beheer in het Engels. Deze is enkel 

voor puur sportieve zaken, zoals competitie en is federaal en internationaal van karakter. Deze 

bestond altijd al en had dringend nood aan vernieuwing. Op 1 mei 2021 gaat deze officieel publiek. 

De voorlopige website kan hier alvast bekeken worden: 

www.staging.boxebelgium.be 

https://vlaamseboksliga.com/
http://www.staging.boxebelgium.be/
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Kalender  

De VBL heeft een kalender waarop de competitie vermeld wordt. Hier bovenop heeft het een digitale 

kalender online apart voor haar activiteiten, zoals bijscholingen en opleidingen. Deze staat op de 

startpagina van de VBL. Echter is hier nog niet alles op vermeld.  

 

 

Figuur 41 Screenshot kalender starpagina VBL website 

Nieuwsbrief 

De VBL heeft de zinvolheid van een nieuwbrief onderzocht en heeft geconcludeerd dat deze diende 

opgestart te worden. De VBL heeft daarom ook een persverantwoordelijke aangeduid. De 

persverantwoordelijke, alsook de algemeen coördinator schrijven beide voor de nieuwsbrief en 

facebook pagina.  De VBL heeft in 2019 de volgende artikels gepubliceerd: 

Publicatienummer Publicatietitel Maand van publicatie 

21ste publicatie Een raar jaar December 2020 

20ste publicatie Deadly Daniella deed deuren open November 2020 

19de publicatie  Geen gala, bijna Bilal November 2020 

18 de publicatie Hoffelijk Augustus 2020 

17 de publicatie Klaar voor Katie Augustus 2020 

16 de publicatie Boksende hoveniers in Brugge Augustus 2020 

15 de publicatie ‘t Hof van Hearn Juli 2020 

14 de publicatie Milo van Mechelen Juni 2020 

13 de publicatie De Witten is niet meer Mei 2020 

12de publicatie Boxing Club de Bruxelles Mei 2020 

11 de publicatie Charlemont Mei 2020 

10 de publicatie In den beginne April 2020 

9 de publicatie Wat u nog te goed had April 2020 

8ste publicatie Corona zet OKT KO Maart 2020 

7 de publicatie 2 op 3 Maart 2020 

6 de publicatie Afspraak met de geschiedenis Maart 2020 

5 de publicatie Persoon ziek, Usturoi door Maart 2020 
 4de publicatie Pirana Februari 2020 

https://vlaamseboksliga.com/
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3de publicatie Opleidingsaanbod Vlaamse Boks Liga Februari 2020 

2de publicatie Strandja Februari 2020 

1ste publicatie OKT-Selectie Olympische kwalificatietornooien 
Londen en Parijs 

Januari 2020 

2021 Devos op de cover Maart 2021 

Gedaan met Spelen Maart 2021 
Gentleman Jim vs. Leopold II Januari 2021 

 
Tabel 9 Overzicht publicaties nieuwsbrief 

 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 
 

• A001: Opstarten van een activiteitenkalender (afzonderlijk van de wedstrijdkalender) 
o Kalender opgestart online 

 

• A004: Opstarten van een nieuwe website op basis van de bevraging 
o www.vlaamseboksliga.com 

 

• A005: Onderhouden van de website 
o Algemeen coördinator en secretaris 

• A006: Onderzoek zinvolheid opstarten nieuwsbrief 
o Nieuwsbrief is zinvol gevonden 
o Persverantwoordelijke aangesteld 

• A0007 Opstarten nieuwsbrief (indien zinvol bevonden) 
o Opgestart met persverantwoordelijke en algemeen coördinator 

  

http://www.vlaamseboksliga.com/


VLAAMSE BOKS LIGA VZW 
31-3-21 

WERKINGSVERSLAG 2020 

 

P a g i n a  69 | 150 

 

OD2: Vanaf 2018 voert de Vlaams Boks Liga communicatie via sociale media. Hier verder doen 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Opstarten facebookpagina  
3-5 

A0002 Onderhouden facebookpagina X 
3-5 

A0003 Opstarten twitter   
3-5 

A0004 Onderhouden twitter   X 

3-5 

A0005 In kaart brengen social media-activiteiten en mailverkeer  X 
3-5 

Toelichting 

 

Opstart facebook, twitter en instagram 

De VBL heeft een facebookgroep voor de ligaploeg die  695 leden bevat. Hier worden updates van de 

ligaploeg op geplaatst. De VBL heeft een eigen pagina opgestart voor de federatie en plaats geregeld 

artikelen en updates hierop samen met de persverantwoordelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Mail -en Socialmediaverkeer 

Het in kaart brengen van ons mailverkeer en social media activiteiten is gerealiseerd via het gebruik 

van MAILCHIMP en Facebook business. 

 

Figuur 44 Facebook Vlaamse Boks Liga Figuur 43 Instagram Vlaamse Boks Liga  Figuur 42 Twitter Vlaamse boks 
Liga 

Figuur 46 Mailchimp VBL nieuwsbrief Figuur 45 Website Vlaamse Boks 
Liga 

Figuur 47 Youtube vlaamse Boks 
Liga 

https://www.facebook.com/vlaamseboksliga.vzw
https://www.instagram.com/vlaamseboksliga/
https://twitter.com/BoksLiga
https://www.youtube.com/channel/UCt0YNdbsD3sGXqsq6onWKIQ
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Figuur 48 Overzicht mailverkeer en socialmedia 

 

Figuur 49 Bedrijfsmanager voor beheer van statistieken 
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Figuur 50 overzicht statistieken social media 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A001: Opstarten facebookpagina 
o Vlaamse liga boksteam (facebook) 
o Aanduiding persverantwoordelijke (bevestiging afwachten) om dan nieuwe pagina te 

starten 

• A002: Onderhouden facebookpagina 
o Facebook 

• A003 Opstarten twitter 
o Twitter: https://twitter.com/BoksLiga 

• A004: Onderhouden twitter 

• A005: In kaart brengen social media-activiteiten en mailverkeer  
o Facebook bedrijfsmanager 
o Mailchimp  

  

https://twitter.com/BoksLiga
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OD3: De Vlaamse Boks Liga heeft vanaf 2017 een communicatiebeleid ten aanzien van pers, 

media en sponsors. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Persverantwoordelijke: profiel opstellen + zoeken + aanduiden x 4-5 

A0002 Persberichten opstellen en overmaken x 
4-5 

A0003 Doelgroepgerichte projecten in beeld brengen  X 
4-5 

A0004 Regels opstellen omtrent gebruik sociale media X 
3 

A0005 In kaart brengen van potentiële regionale en nationale sponsors X 
3 

A0006 
Een sponsoringbeleid opstellen (financiële mogelijkheden, 
sponsoringmogelijkheden, ethische factoren en voorwaarden …) 

x  
3 

A0007 
Opstellen van een communicatieplan van de federatie op basis van de 
bevraging van clubs en medewerkers 

  
5 

A0008 
Onderzoeken hoe het Olympisch boksen en onze Olympische boksers met 
internationale erkenning een positieve rol kunnen spelen in de 
communicatie van de Vlaamse Boks Liga 

  

5 

A0009 
Onderzoeken hoe drempelverlagende en maatschappelijk waardevolle 
initiatieven met boksers een rol kunnen spelen in de communicatie van de 
Vlaamse Boks Liga 

 X 
5 

Toelichting 

 

Persverantwoordelijke 

De VBL is opzoek gegaan naar een geschikte kandidaat voor de aanduiding als persverantwoordelijke.  

Na enkele gesprekken heeft het een persverantwoordelijke gevonden en aangeduid door de raad van 

bestuur. De algemeen coördinator stelt samen met de persverantwoordelijke  al de persberichten en 

brieven op, waarbij hij doelgerichte projecten in beeld brengt, bepaalde controverses aankaart en 

dergelijke.  

Tabel 9 Overzicht publicaties nieuwsbrief 

Afspraken en regels 

De VBL heeft een professional als persverantwoordelijke aangeduid met ervaring binnen grote 

omroepen. Het heeft onderlinge afspraken gemaakt met de persverantwoordelijke. Artikel gaan een 

controlecheck door vooraleer publiek te gaan. Enkel het verkeer via facebook mag informeel 

gebeuren. Deze regels zijn niet in een document gegoten, aangezien wij een heel ervaren 

persverantwoordelijke hebben.  

Sponsors en beleid 

De VBL is opzoek gegaan naar nieuwe sponsors en heeft er één gevonden.  
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Figuur 51 Sponsor Vlaamse Boks Liga 

De Vlaamse Boks Liga zetelt altijd samen met zijn Raad van Bestuur vooraleer samen te werken met 

een nieuwe sponsor. Tijdens deze gesprekken worden verschillende afwegingen gemaakt op ethisch 

vlak. Zo worden bijvoorbeeld samenwerkingen met gokspelen niet afgesloten. Onze ethische 

commissie wordt hiervoor ook geraadpleegd. 

 

Onderzoeken hoe het Olympisch boksen en onze Olympische boksers met internationale erkenning 

een positieve rol kunnen spelen in de communicatie van de Vlaamse Boks Liga 

 

De Vlaamse Boks Liga communiceert via zijn nieuwsbrief en social media kanalen over zijn 

internationale atleten. Wij hebben een heel mooi samengestelde nationale ploeg en topboksers die 

een goede ambassadeurs -en voorbeeldsrol spelen voor de jongeren. Via de website, nieuwsbrief en 

verschillende social media proberen wij ze in de spotlight te plaatsen. 

Verder hierop bouwende heeft de VBL ook besloten om de Gouden Handschoen terug te 

organiseren. Wij zijn hier heel goed in geslaagd voor de editie van 2019. In 2020 hebben wij de 

Gouden Handschoen op afstand georganiseerd via een videoreportage. Op dit evenement krijgen 

internationale topboksers, alsook mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de boksport een 

award uitgereikt. Zodoende krijgen zij meer erkenning en worden zij weer naar voor geschoven.  Elk 

jaar slaagt de Vlaamse Boks Liga erin om een bekende persoon aan te trekken en zodoende ook veel 

media aandacht. 
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De Gouden Handschoen editie 2019 was de meeste professionele en best georganiseerde editie tot 

heden. De editie van 2020 was meest unieke, aangezien dit zonder publiek was en een ceremonie op 

afstand.  

 

 

Figuur 52 uitnodiging gouden handschoen 2019 en draaiboek 2020 CORONA EDITIE 
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Figuur 53 pagina uit programmaboekje 2020 
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Figuur 54 programmaboek enkele pagina’s 
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In 2020 heeft de Gouden Handschoen online plaatsgevonden. De volledige ceremonie kan u hier 

bekijken: 

 

Figuur 55 Videoreportage Gouden Handschoen 2020 

Onderzoeken hoe drempelverlagende en maatschappelijk waardevolle initiatieven met boksers een 

rol kunnen spelen in de communicatie van de Vlaamse Boks Liga 

 

Figuur 56 Artikel Demos vzw over project van de Vlaamse Boks Liga 

https://www.facebook.com/450223565090853/videos/802334200332433
https://demos.be/kenniscentrum/artikel/wat-een-sportfederatiewerker-aan-sociaal-werkers-kan-leren
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De algemeen coördinator heeft een tweejarige thesisonderzoek gedaan met de VUB in 2015 en 2016 

omtrent de meerwaarde van boksen voor kwetsbare jongeren. U vindt de thesis terug bij diverse 

documenten. Dit onderzoek is ook de basis van de oprichting van het Boxing Behind Bars project. 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001:  Persverantwoordelijke: profiel opstellen + zoeken + aanduiden 
o Persverantwoordelijke aan geduid. 

 

• A002: Persberichten opstellen en overmaken 

• A003: Doelgroepgerichte projecten in beeld brengen 
 

• A005: In kaart brengen van potentiële regionale en nationale sponsors 
o VBL heeft nieuwe sponsor (GREENHILL) 
o Clubbezoeken bevraagt algemeen coördinator omtrent lokale financiering 

• A0008: Onderzoeken hoe het Olympisch boksen en onze Olympische boksers met 
internationale erkenning een positieve rol kunnen spelen in de communicatie van de 
Vlaamse Boks Liga 

o Gouden Handschoen 
o Boxing Behind bars en thesisstudie 

 

• A0009: Onderzoeken hoe drempelverlagende en maatschappelijk waardevolle initiatieven 
met boksers een rol kunnen spelen in de communicatie van de Vlaamse Boks Liga 

o Demos vzw artikel 
o Thesis Ibrahim Emsallak 

• A004: Regels opstellen omtrent gebruik sociale media 
o Opdracht voor persverantwoordelijke 

 
De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

• A0007: Opstellen van een communicatieplan van de federatie op basis van de bevraging van 

clubs en medewerkers  
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OD4: De Vlaamse Boks Liga kent een toename van 30% clubs die zich engageren in het 

gevoerde beleid, nadat de website is vernieuwd. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 
In kaart brengen van welke clubs en welke leden zich engageren in het 
beleid en de werking van de Vlaamse Boks Liga 

X 
3 

A0002 
Duidelijke communicatie van taken en verantwoordelijkheden van alle 
partijen en uitdrukking van erkenning voor wie zich engageert op 
verschillende niveaus 

 X 

3 

Toelichting 

 

Clubbezoeken en website 

De algemeen coördinator bevraagt tijdens de clubbezoeken de clubverantwoordelijke over 

verschillende zaken. Echter zijn de huidige clubbezoeken al van zeer lange duur en om deze haalbaar, 

realistisch en duurzaam te houden heeft de algemene coördinator ervoor gekozen de bevraagde 

partijen niet te hard te belasten met een te lange vragenlijst en interview. Hierdoor is het niet 

haalbaar voor de algemene coördinator om alles te achterhalen op clubniveau. Echter ziet de VBL 

wel welke leden bijvoorbeeld aanwezig zijn op activiteiten van de VBL, bijscholingen en 

vergaderingen en de inschrijvingen worden bijgehouden middels de website. Zodoende ontvangt het 

toch wat informatie over het engagement en kan het al een beeld vormen. Echter is dit nog niet 

voldoende om te spreken van een realisatie van een doelstelling. 

Erkenning club (overhandiging clubkader) 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 57 Clubkader 2020     Figuur 58 Overhandiging clubkader tijdens clubbezoek 

In 2020 heeft de VBL de verspreiding van de clubkader voortgezet. Tijdens de algemene vergadering 

van 2020 kregen de clubs een goediebag met een clubkader erin. 
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Startpagina nieuwe boksvereniging in Mechelen waar de clubkader zichtbaar is: 

 

Figuur 59 Club hangt clubkader aan ingang als erkenning 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A001: In kaart brengen van welke clubs en welke leden zich engageren in het beleid en de 
werking van de Vlaamse Boks Liga 

o Via website inschrijvingen voor activiteiten 
o Via website respons op vragenlijsten 
o Via registratie tijdens vergaderingen en algemene vergadering 
o Facebookpagina 
o Reacties op nieuwsbrieven 
o Clubbezoeken 

• Duidelijke communicatie van taken en verantwoordelijkheden van alle partijen en 
uitdrukking van erkenning voor wie zich engageert op verschillende niveaus 

o Clubkader 
o Ledenvergaderingen 
o Inschrijvingen via website 
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SD8: De Vlaamse Boks Liga participeert aan of organiseert vanaf 2020 jaarlijks ten 

minste drie promotie-initiatieven. 
 

OD1: De Vlaamse Boks Liga heeft eind 2017 een promotieplan klaar i.f.v. promotie-initiatieven 

die lokaal en op Vlaams niveau kunnen georganiseerd worden.  

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 
In kaart brengen van de pijnpunten op het vlak van geloofwaardigheid en 
perceptie in de media van de bokssport + mogelijke actiepunten i.f.v. een 
positiever beeld opsommen en selecteren 

  

5 

A0002 
Bevraging clubs en medewerkers en externe partners (gemeenten, 
scholen …) over draagvlak en mogelijkheden 

  
5 

A0003 Opstellen van een promotieplan met een team van promotiemedewerkers   

5 

Toelichting 

 

Samenwerking RVSP en VUB Sport en Society literatuur 

De VBL werkt nauw samen met het RVSP, waarin de VUB zetelt in de raad van bestuur. Zij beschikken 

over veel expertise betreffende vechtsporten, hun imago en de bijdrage ervan aan de maatschappij. 

Het RVSP en de VBL organiseren verschillende evenementen met het opzet om de bokssport in haar 

volledigheid te presenteren: 

• Participatie SVS apotheose: Imago boksen verbeteren en promoten in het onderwijs. 

(2017/2018) 

• RVSP interactiedag: Debat over vechtsporten, haar imago, implementatie en meerwaarde. 

• Lokale begeleidingstrajecten van gemeenten: vechtsportbeleid van lokale gemeenten onder 

de loep nemen en bijsturen in de goede richting 

• Infodag Genk: Boks + hoe gaat het in zijn werk 

• European week of sport Herentals: Bokssport afvaardigen op een mainstream evenement 

• VSF meetup’s bokssport vertegenwoordigen 

• RVS commissie 

• VUB WEKONNEKT 2021 

In 2020 heeft de VBL ingezet om de bokssport voor een breder publiek te promoten, maar ook voor 

minder mobiele doelgroepen. Zodoende hopen wij de perceptie omtrent vechtsporten positiever te 

maken. 
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Figuur 60 Videoreportage Parki boksen 

 

Artikel: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/20/maak-kennis-met-parkiboksen-bedacht-voor-parkinsonpatienten/ 

 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A0001: In kaart brengen van de pijnpunten op het vlak van geloofwaardigheid en perceptie 

in de media van de bokssport + mogelijke actiepunten i.f.v. een positiever beeld opsommen 

en selecteren 

o Infodag Genk: Boks + hoe gaat het in zijn werk 

o European week of sport Herentals: Bokssport afvaardigen 

o Participatie SVS apotheose: Imago boksen verbeterern en promotoen in het 

onderwijs 

o RVSP interactiedag: Debat over vechtsporten, haar imago, implementatie en 

meerwaarde. 

o Parkiboksen promo 

• A0002: Bevraging clubs en medewerkers en externe partners (gemeenten, scholen …) over 

draagvlak en mogelijkheden 

o Lokale begeleidingstrajecten van gemeenten: vechtsportbeleid van lokale 

gemeenten onder de loep nemen en bijsturen in de goede richting 

De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

• A0003: Opstellen van een promotieplan met een team van promotiemedewerkers 

o De VBL heeft niet voldoende personeel om mensen hiervoor aan te duiden.  

  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/20/maak-kennis-met-parkiboksen-bedacht-voor-parkinsonpatienten/
https://www.youtube.com/embed/pjzv5nWy1MY?feature=oembed
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OD2: De Vlaamse Boks Liga heeft vanaf 2018 een zichtbare link met de promotie-initiatieven 

die lokaal en op Vlaams niveau georganiseerd worden.  
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 

Zoeken naar een draagvlak in steden en gemeenten voor de organisatie 
van boksactiviteiten (trainingen, clubhuisvesting, wedstrijden, 
demonstraties …) + in kaart brengen van geschikte locaties voor een 
verantwoorde bokssportbeoefening/organisatie 

 x 

5 

A0002 
Clubondersteuning en ondersteuning van initiatiefnemers in de 
begeleiding naar mogelijke locaties voor boksactiviteiten 

 X 
3-5 

A0003 
Aanmaken van promotiemateriaal van de Vlaamse Boks Liga en ter 
beschikking stellen van het materiaal aan de clubs (beachvlaggen, banners 
…) 

X 

3-5 

A0004 
Deelnemen aan de initiatieven van Sport Vlaanderen, VSF... (maand van 
de sportclub, week van de official, vrijwilligersvriendelijke sportclub …) 

X 

4-5 

A0005 
Promotie van de initiatieven van de clubs via de activiteitenkalender (en 
mogelijke andere kanalen) 

 X 
5 

A0006 
Sporters (o.a. kampioenen) gebruiken als uithangbord van de Vlaamse 
Boks Liga (in beeld brengen via sociale media, uitnodigen op belangrijke 
activiteiten) 

X 

5 

A0007 
Organisatie algemeen gericht promotie-event (in functie van een 
bestaand initiatief) 

x  
4-5 

A0008 Boksinitiaties op scholen organiseren in samenwerking met de lokale clubs X 

5 

Toelichting 

 

Clubbezoeken 

De algemene coördinator is begonnen met zijn clubbezoeken, waarbij hij verspreidt over vier jaar al 
de clubs zal gaan bezoeken. Hij heeft ondertussen meer als de helft  van de clubs bezocht. Echter 
loopt hij licht achter op schema. Tijdens deze clubbezoeken informeert hij de clubs over de 
meerwaarde van aansluiting en probeert hij de clubs te overhalen hun leden aan te sluiten.  
Hierboven op bevraagt hij de clubs of er eventuele lokale samenwerkingsverbanden gerealiseerd zijn, 
of er  interessante sponsors zijn om aan te spreken, of zij nood hebben aan begeleiding, etc… 
Vervolgens verzamelt de algemene coördinator informatie met betrekking tot kwalificaties van de 
omkadering en leden en bevraagt hij de clubs of zij bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn om een trainers 
cursus te organiseren in de regio, een recreantentornooi of een boksgala in te richten of om hun club 
open te stellen aan de VBL voor een bijscholing of talenten dag te organiseren om zodoende de 
werking van de VBL uit te breiden en een nauwere samenwerking te realiseren met de clubs. De 
algemene coördinator verzamelt al de gegevens en maakt van elk bezoek een verslag. 
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Ondersteuningstrajecten lokale overheden RVSP 

Jaarlijks organiseert het RVSP een ondersteuningstraject met regelmatige groepssessies en 
individuele begeleiding in samenwerking met ISB en Expertisecentrum Buurtsport. Ieder jaar wordt 
de inhoud van het ondersteuningstraject op maat van de deelnemers bepaald. 
Deelnemers kunnen rekenen op een begeleiding op maat voor de uitwerking van hun 
risicovechtsportbeleid. RVSP-infosessies, RVS-themasessies en evenement- of clubscreenings kunnen 
gedurende het traject ingepland worden. Voor de club- en evenementscreenings beperkt het aantal 
screenings tijdens het ondersteuningstraject zich tot drie screenings per gemeente. De VBL is actief 
betrokken binnen deze trajecten. Door de coronamaatregelen hebben wij dit jaar helaas hier niet op 
kunnen instappen. De VBL hoopt wel, indien de maatregelen het toelaten, deze trajecten duurzaam 
te blijven voortzetten. 
 

https://www.vechtsportplatform.be/ondersteuningstraject-lokale-overheden-2019 
 
Tijdens dit traject maak je kennis met de risicovechtsportsector. Je raakt geïnspireerd door goede 
voorbeelden van anderen en gaat de uitdaging aan om risicovechtsporten te leren kennen (gezond 
en ethisch risicovechtsporten, risicovechtsportclubondersteuning, risicovechtsportevenementen, 
vechtsport als middel, …). Je krijgt een unieke kans om ervaringen uit te wisselen met andere 
gemeenten en te leren van elkaar. Daarnaast slaag je er in om een visie en plan van aanpak uit te 
werken rond risicovechtsporten in jouw gemeente. ISB en het RVSP bieden jou een intensieve 
ondersteuning rond risicovechtsporten en begeleiden jou om de acties om te zetten in de praktijk. 
De VBL is ook actief binnen dit traject als spreker of lesgever. 
 
 

Recreantentoernooien i.s.m. lokale clubs 

De VBL werkt samen met lokale clubs om recreantentoernooien te organiseren. Hiervoor zoekt het 
clubs die geschikt zijn qua accommodatie om zo een toernooi te organiseren.  In 2020 waren er 
meerdere sessie gepland die helaas zijn geannuleerd. 

 
Figuur 61 Recreantentoernooi Genk 

Samenwerking Sportwerk Vlaanderen martial arts  

De Vlaamse Boks Liga (VBL) is altijd op zoek naar wegen om de werking te professionaliseren en de 

clubs beter te ondersteunen. Daarom zijn we sinds 2019 een samenwerking aangegaan met 

Sportwerk Martial Arts. SWMA wil mensen aan de slag helpen die in het bezit zijn van een bachelor 

https://www.vechtsportplatform.be/ondersteuningstraject-lokale-overheden-2019
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of master diploma Lichamelijke Opvoeding of een VTS-diploma op zak hebben in om het even welke 

gevechtsport, boksen inbegrepen. We zijn ervan overtuigd dat via deze samenwerking het diploma 

van de VBL nog meer waarde krijgt en zo de trainers een grotere return kan opleveren. Sportwerk 

Martial Arts engageert zich om enkel gediplomeerde trainers aan te duiden voor sportopdrachten die 

verband houden met boksen. Bovendien voorziet Sportwerk Martial Arts ook verschillende vormen 

van ondersteuning voor trainers die actief zijn binnen een sportclub. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 

door tussenkomst in de kosten via bepaalde formules die verbonden zijn aan de tewerkstelling van 

een gediplomeerde trainer in clubverband. Gepassioneerde boksliefhebbers krijgen zo de 

mogelijkheid om van hun passie hun beroep te maken. Gediplomeerde, kwaliteitsvolle medewerkers 

zijn nu eenmaal onze doelgroep. Zij geven de bokssport het voorbeeldige imago waar wij zo naar 

streven. 

  

Figuur 62 Overzicht aantal uren 2019   Figuur 63 Overzicht aantal uren 2020 

Boksclubfinder update 

Om de clubs letterlijk in kaart de brengen heeft de VBL een google maps applicatie aangekocht aan 

boksspecifiek aangepast. Deze is op de website verwerkt en daar kan iedereen al de VBL-boksclub in 

de buurt van zijn of haar opgegeven adres vinden. Deze wordt jaarlijks geüpdatet. Elk paar 

bokshandschoenen op de map vertegenwoordigt een boksclub. Door erop te klikken komt het adres 

van de club tevoorschijn. 
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Figuur 64 printscreen boksclubfinder 

VBL activiteiten kalender 

De VBL heeft een kalender waarop de competitie vermeld wordt. Hierboven op heeft het een digitale 

kalender online, apart voor haar activiteiten, zoals bijscholingen en opleidingen. Deze staat op de 

startpagina van de VBL.  Deze gebruikt de VBL om promotie te voeren voor haar activiteiten en die 

van haar partners en leden. 

 

 

Figuur 65 Screenshot kalender startpagina VBL website 

 

https://vlaamseboksliga.com/recreatie/boksclub-finder/
https://vlaamseboksliga.com/
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Boksinitiaties 

VBL heeft ingezet op de  SVS apotheose, waarbij de L.O. leerkrachten tools aangereikt worden om 

bokslessen te doceren binnen de lessen lichamelijke opvoeding. Ook heeft de VBL clubs aangesloten 

die heel actief zijn binnen scholen wat betreft initiaties. Zo geeft The Boxing company Genk samen 

met Opboksen Genk jaarlijks 200 uren les binnen scholen en projecten in Limburg. Ook heeft de VBL 

een samenwerking met Sport Werk Vlaanderen Martial Arts. Opdrachten op scholen worden nu via 

hun behandeld. In 2019 zijn er 529 uren gedoceerd geweest via Sport Vlaanderen en in 2020 helaas 

58.   Onder normale omstandigheden zijn bijna alle onze clubs betrokken in initiaties op lokaal 

niveau. Dit binnen het onderwijs of gemeentelijke diensten en dergelijk. Dit baseer ik op mijn 

verslagen van de 52 clubs die ik heb bezocht over 4 jaar tijd. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 66 Foto's verschillende initiaties 2020 
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Initiator boksen op vraag van gemeenten en open liga training 

De cursus initiator boksen is in de meeste gevallen georganiseerd geweest op vraag van lokale 

gemeenten die hun vechtsportdocenten willen bijscholen. De volgende cursusorganisaties waren op 

vraag van stadsbesturen: 

• Initiator Boksen Genk 2014 

• Initiator Boksen Hoeilaart 2017 

• Initiator Boksen Genk 2018 

• Initiator Boksen Antwerpen 2018 

• Initiator Boksen Gent 2019 

• Initiator Boksen Mechelen 2020 

Door de coronamaatregelen zijn er een beperkt aantal open liga trainingen doorgegaan: 

 

Figuur 67 aankondiging open liga training 
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Figuur 68 Videoverslag open lucht liga training Antwerpen 

In 2020 hebben wij een open-ligatraining georganiseerd voor de VBL leden in respect met de 

coronamaatregelen.  Bovenstaande foto bevat ene link naar een korte videoverslag van de training. 

Gouden handschoen 

De Vlaamse Boks liga wilt haar topsporter meer in het beeld brengen. Wij maken hiervoor gebruik 

van onze website en facebook pagina. Om meer media-aandacht aan te trekken heeft de VBL 

gekozen om terug de gouden handschoen te organiseren. Omwille van de corona pandemie heeft 

deze dit jaar op veilige afstand plaatsgevonden. 

 

Figuur 69 Videoverslag gouden handschoen op veilige afstand 

 

https://www.gva.be/cnt/dmf20200905_96154033
https://www.facebook.com/450223565090853/videos/802334200332433
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Promomateriaal 

De VBL heeft pennen, cursusblokken, sleutelhangers en banners laten ontwikkelen. Deze worden 
verdeeld tijdens evenementen aan de VBL leden. Ook heeft het een nieuwe sponsor binnen gehaald 
met betrekking tot sportmateriaal. Dit materiaal wordt ter beschikking gesteld aan de leden die een 
recreantentoernooi of bokskampen organiseren. 
 
 

 
Figuur 70 Promomateriaal VBL 

 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A0001: Zoeken naar een draagvlak in steden en gemeenten voor de organisatie van 

boksactiviteiten (trainingen, clubhuisvesting, wedstrijden, demonstraties …) + in kaart 

brengen van geschikte locaties voor een verantwoorde bokssportbeoefening/organisatie 

o Clubbezoeken 

o Ondersteuning lokale overheden 

o Samenwerking Sport Werk Vlaanderen Martial Arts 

o Cursus initiator op vraag van Gemeenten 

o Boksclubfinder 

o Kalender met activiteiten op website 

o Boksinitiaties op scholen via club en Sportwerk Vlaanderen Martial Arts 

 

• A0002: Clubondersteuning en ondersteuning van initiatiefnemers in de begeleiding naar 

mogelijke locaties voor boksactiviteiten 

o Clubbezoeken 

o Ondersteuning lokale overheden 

o Kalender website 

o Boksclubfinder 

• A0003: Aanmaken van promotiemateriaal van de Vlaamse Boks Liga en ter beschikking 

stellen van het materiaal aan de clubs (beachvlaggen, banners …) 

o Promomateriaal aangemaakt 
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• A0004: Deelnemen aan de initiatieven van Sport Vlaanderen, VSF... (maand van de sportclub, 

week van de official, vrijwilligersvriendelijke sportclub …) 

• A0005: Promotie van de initiatieven van de clubs via de activiteitenkalender (en mogelijke 

andere kanalen) 

o Kalender website 

• A0006: Sporters (o.a. kampioenen) gebruiken als uithangbord van de Vlaamse Boks Liga (in 

beeld brengen via sociale media, uitnodigen op belangrijke activiteiten) 

o Website, facebook, youtube en gouden handschoen 

• A0007: Organisatie algemeen gericht promotie-event (in functie van een bestaand initiatief) 

o SVS apotheose 

o Massatraining + infosessie 

o Open liga training 

o European Week of Sports 

o … 

• A0008: Boksinitiaties op scholen organiseren in samenwerking met de lokale clubs 

o Via clubs en sportwerk Vlaanderen 
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SD9: De Vlaamse Boks Liga is eind 2020 erkend voor haar maatschappelijke rol voor 

specifieke doelgroepen door deelname aan minstens één (boven)lokaal project of 

initiatief per jaar dat hierop wil inzetten. 
 

OD1: De Vlaamse Boks Liga heeft zicht op de aantrekkingskracht en de meerwaarde van de 

bokssport voor verschillende doelgroepen. 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Afvaardiging in werkgroepen rond een specifieke doelgroep X 1-5 

A0002 
Samenwerking met het RVSP ifv overkoepelende initiatieven met 
betrekking tot maatschappelijk kwetsbare jongeren 

X 

1-5 

A0003 
Onderzoeken van samenwerking met de clubs in functie van bovenlokale 
initiatieven met betrekking tot recreatief boksen voor verschillende 
doelgroepen (fitnesboxing - EUBC/AIBA commmissie) 

X  

1-3 

 

Toelichting 

 

Interactie dag (2018) 

Zie werkingsverslag 2018 

Bijscholing vechtsporten met + hoe gaat het in zijn werk (2018) 

 

 

Indienen beleidsfocus laagdrempelig Sport Boxing Behind Bars 

De Vlaamse Boks Liga heeft een dossier ingediend voor de beleidsfocus laagdrempelig sport. Hier 

focust het op gedetineerde. Dit is het resultaat van een tweejarige studie en een groeiende beleid 

van vier jaar. 

De VBL gelooft buiten haar puur sportieve opdrachten en verantwoordelijkheden dat het ook 
maatschappelijke verplichtingen heeft om te vervullen binnen Vlaanderen om zodoende haar bijdrage 
te leveren aan de maatschappij. Wij geloven namelijk dat vechtsporten en meer specifiek het Engels 
boksen de middel is om ingezet te worden ter bevordering van persoonlijke en sociale ontwikkeling 
van maatschappelijk kwetsbare jongeren en groepen. Onze sport heeft een grote opvoedkundige 
waarde en iedereen dient de kans te krijgen om hier van te kunnen profiteren en  het past daarom 
perfect onder het Sport + verhaal, waar sport aangewend wordt als middel om te werken met 
kansarme groepen. Meer specifiek, boksen volgens de richtlijnen en filosofie van de Vlaamse Boks Liga  

https://www.youtube.com/watch?v=NnXaK6F9WII&fbclid=IwAR0Tf1_FEq5qriruA7nyW0pdehGkRVIsWAqr_uIo1rmGkk9v4T5gMnUMQh4
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is DE SPORT binnen het Sport plus verhaal, waar de pluswaarde verwijst naar de toegevoegde waarde 
van sport op andere domeinen dan louter het lichamelijke.  
 
De Vlaamse Boks Liga wil daarom baserende op haar missie en visie, haar verantwoordelijkheden en 
de wetenschappelijke bevindingen, een project lanceren binnen de gevangenisinstituten in 
Vlaanderen. Wij geloven dat wij de partner in “Crime” zijn om projecten als deze in goede banen te 
leiden aangezien de VBL DE federatie is voor het Engels boksen, al verschillende mandaten Emmanuel 
Demanet in zijn raad van bestuur heeft (cipier binnen het gevangenis wezen) en Ibrahim Emsallak als 
algemeen coördinator heeft aangesteld die de nodige sport specifieke en wetenschappelijke expertise 
heeft opgedaan. Wij willen daarom een voortrekkers rol hierin spelen om zodoende precedenten te 
creëren voor toekomstige projecten. 
 
De Vlaamse Boks Liga heeft samen met de Rode antraciet1 en de gevangenisinstelling van Oudenaarde 
baserende op wetenschappelijke literatuur een op maat afgestemde lessenpakket uitgewerkt voor de 
gedetineerde in Oudenaarde met een team van gekwalificeerde begeleiders en experts. 
 

De Vlaamse Boks liga zal laagdrempelige bokstrainingen voorzien in de gevangenisinstelling van 

Oudenaarde met specifieke trainers en omkadering baserend op de bevindingen van 

wetenschappelijke studies. De selectie van de deelnemers gebeurt door de gevangenisinstelling. Zij 

zullen dit doen via verschillende kanalen.   

De Vlaamse Boks Liga voorziet een aangepast aanbod voor de verschillende deelnemers. Echter voor 
beide groepen zal er empathisch en met afgestemde communicatie les gegeven worden door specifiek 
gevormde trainers met de nodige kennis en expertise van zowel boksen als de detentiecontext. Binnen 
het concept van boksen binnen een gevangenisinstelling wordt er geen ruimte voor sparring of 
dergelijke voorzien. De nadruk ligt op technische schooling en het verbeteren van de cardiavasculaire 
eigenschappen van de deelnemers met lichte accenten op een van de twee afhankelijk van de groep. 
 
Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Afvaardiging in werkgroepen rond een specifieke doelgroep 
o Expertencommissie RVSP 

 

• A002: Samenwerking met het RVSP ifv overkoepelende initiatieven met betrekking tot 
maatschappelijk kwetsbare jongeren 

o Samenwerkingscontract met RVSP 
o Infosessie Genk 
o Interactiedag  
o Boxing Behind Bars 

 

• A003: Onderzoeken van samenwerking met de clubs in functie van bovenlokale initiatieven 
met betrekking tot recreatief boksen voor verschillende doelgroepen (fitnesboxing - 
EUBC/AIBA commmissie) 

o Recreantentoernooi  
o Clubbezoeken 
o Boxing Behind Bars 

 
1 De Rode Antraciet vzw is gespecialiseerd in het werken binnen de gevangeniscontext. De organisatie helpt 
mogelijk maken wat niet vanzelfsprekend is: een noodzakelijke interactie tussen gevangenen en samenleving. 
Vanuit die drijfveer brengt De Rode Antraciet vzw een groepsaanbod van sport en cultuur in de gevangenissen 
van Vlaanderen en Brussel. 
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OD2: De Vlaamse Boks Liga bereikt per provincie vanaf 2019 tweejaarlijks één nieuw 

(boven)lokaal initiatief met ten minste tien deelnemers. 

NR. Beschrijving actie 2020 B.O. 

A0001 Prospectie van mogelijkheden in steden, gemeenten en clubs   5 

A0002 
Ondersteuning bieden aan (boven)lokale initiatieven (logistiek, 
inhoudelijk, omkaderend) 

X  

3 

 

Toelichting 

De VBL verzamelt informatie over de mogelijkheden van het organiseren van activiteiten van de VBL 

binnen verschillende gemeentes in samenwerking met de clubs via de clubbezoeken en mailverkeer. 

Ook heeft het contact met stadsbesturen zoals Antwerpen, Mechelen, Genk,… en heeft het een 

samenwerking gerealiseerd met de stad Antwerpen via het “Round 3” project en een “talentendag” 

(open liga training) en multivechtsport event 30 november 2019. 

De VBL ondersteunt initiatieven middels het verspreiden van know how door het publiek stellen van 

draaiboeken. Ook kan er gesteund worden op een tussenkomst door de VBL voor initiatieven die de 

bokssport promoten. Zo komt de VBL tussen bij kosten gemaakt (20%) met betrekking tot de 

organisatie van een boksgala, indien er aan al de voorwaarden worden voldaan. Initiatieven die 

binnen het beleidsplan passen van de VBL worden ook ondersteund, door middel van het tussen 

komen in kosten, ter beschikking stellen van promo materiaal zoals pennen, cursusblokken en 

sleutelhangers en het bieden van contacten bij logistieke taken, zoals het voorzien van een ring, 

handschoenen en bescherming voor boksactiviteiten. 

 

Workshop door Louis Mariano Gonzales (trainer Cuba en Frankrijk) (2019) 

Naja Team een nieuwe club van de Vlaamse Boks Liga heef zich geëngageerd om een workshop te 

organiseren voor al de bokstrainers in België, waarbij voor 2 dagen een trainers seminarie ingevuld 

wordt door de tot “Beste Trainer in Europa”  Louis Gonzales. 

In 2020 stond een hervormde cursus verzorger gepland met een gerenommeerde cutman uit Ierland. 

Deze is door de coronamaatregelen afgezegd. 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A001: Prospectie van mogelijkheden in steden, gemeenten en clubs 
o Data verzameling is bezig 
o Eerste samenwerkingsopdrachten zijn gerealiseerd 

▪ Round 3 
▪ Initiator boksen met gemeenten 

 
▪ Get Fit 2 Box Antwerpen en Gent 
▪ Seminarie Louis Mariano 
▪ … 

• A002: Ondersteuning bieden aan (boven)lokale initiatieven (logistiek, inhoudelijk, 
omkaderend) 

o Ondersteuning is beschikbaar maar clubs vinden hun weg nog niet altijd tot de 
federatie. 
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Verslag beleidsfocus laagdrempelig sport: Boxing Behind Bars 
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SD15: De Vlaamse Boks Liga vervult zijn bredere maatschappelijke rol binnen het 

Sport+ gegeven 
 

OD1: Boxing Behind Bars project realiseren in Vlaanderen in samenwerking met De rode 

Antraciet en de Gevangenis van Oudenaarde 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.F. 

A0001 Onderzoek VBL  noden en behoefte X B.B.B. 

A0002 Studie Ibrahim Emsallak verankeren in dossier VBL X 

A0003 Samenwerking Rode Antraciet X  

A0004 Samenwerking  Gevangenis van Oudenaarde X 

A0005 Selectie deelnemers en promo in gevangenis X 

A0006 Selectie bekwame en gediplomeerde trainers X 

A0007 
Uitwerken van aangepast en laagdrempelig boksaanbod voor de 
gevangenis van Oudenaarde. 

X 

A0008 Aankoop boksmateriaal x 

Toelichting 

 

Onderzoek VBL  noden en behoefte 

De algemeen coördinator heeft een thesisonderzoek uitgevoerd omtrent sport in detentie en heeft 
een proefproject gestart in een gesloten instelling waarbij hij boksen bij jongeren heeft getest. 
Baserend op de bevindingen van dit thesisonderzoek in Boxing Behind Bars opgestart. 
Het onderzoek zal onder “DIVERSE DOCUMENTEN” bij de rapportering van 2020 bijgevoegd worden. 
 
Boxing Behind Bars is opgebouwd baserend op de bevindingen van verschillende wetenschappelijke 
studies en finaal op de thesisbindingen, zodat een goede vertaalslag gemaakt kan worden naar de 
Vlaamse context. 
 

Samenwerkingen 

Voor het B.B.B. project werkt de VBL samen met De Rode Antraciet, De gevangenis van Oudenaarde 

en sport Vlaanderen. 

Elke mens maakt deel uit van de samenleving. In een gevangenis is dat niet vanzelfsprekend. De Rode 
Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie tussen gevangenen en buitenwereld. Vanuit die 
drijfveer brengt De Rode Antraciet vzw een groepsaanbod van sport en cultuur in de gevangenissen 
van Vlaanderen en Brussel. Gevangenen krijgen hierdoor als mens de ruimte voor engagement, 
zelfontplooiing en sociale verbinding. De Rode Antraciet vzw realiseert dit aanbod voor en met 
gevangenen. Met een netwerk van partners brengt De Rode Antraciet vzw zuurstof van buiten de 
gevangenis naar binnen. En realisaties en verhalen uit de gevangenis naar buiten2. 
 
Via een groepsaanbod van sport en cultuur brengt De Rode Antraciet vzw de buitenwereld binnen in 
de gevangenis. Dit is de kernactiviteit van de organisatie. De Rode Antraciet vzw zet enerzijds in op 

 
2 https://www.derodeantraciet.be/missie-en-visie/ 

https://www.derodeantraciet.be/missie-en-visie/
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sport. Sport is een universele taal. Als fysieke activiteit gaat sport gemakkelijk om met culturele en 
talige verschillen. Deelname aan georganiseerde sportactiviteiten doorbreekt de dagelijkse sleur en 
speelt in op de grote behoefte aan beweging in gevangenissen. Sport zorgt – als fysieke uitlaatklep – 
voor ontspanning, heeft een positieve invloed op de gezondheid en lichamelijke fitheid en draagt bij 
tot het welzijn van gevangenen en hun omgeving. Bovendien is sport een hefboom van sociale inclusie. 
Sport brengt mensen samen en geeft gevangenen de kans om deel uit te maken van een team of club. 
Het creëert een samenhorigheidsgevoel en helpt gevangenen om hun sociale en sportieve 
vaardigheden te oefenen.  
 
Anderzijds zet De Rode Antraciet vzw in op cultuur, via een bewuste keuze voor de sociaal-culturele 
methodiek met aandacht voor mens en samenleving. Door ontmoeting en informeel leren worden 
sociale, culturele en communicatieve competenties ontwikkeld. 
 
Voor meer informatie omtrent De Rode Antraciet verwijzen wij graag door naar hun website: 
https://www.derodeantraciet.be/ 
 

De gevangenis van Oudenaarde dateert van 1919 en is een van de laatste gevangenissen die volgens 
het Ducpétiauxmodel (stervorm) werd gebouwd. De gevangenis was een arresthuis voor beklaagden 
in voorlopige hechtenis of voorarrest tot zij in 1933 werd gesloten omwille van bezuinigingsredenen. 
Na de sluiting van de centrale gevangenis van Gent werd zij in 1936 opnieuw geopend als strafhuis. 
 

Gevangenis van Oudenaarde 

Straat Bourgondiëstraat 6 

Gemeente 9700 Oudenaarde 

Telefoon 055 33 86 86 
Tabel 10 gegevens Oudenaarde gevangenis 

Van 1922 tot 1933 was de gevangenis van Oudenaarde een arresthuis. In 1936 werd de gevangenis 
heropend en zij is sindsdien een strafhuis, hoofdzakelijk voor mannelijke langgestraften. De 
gedetineerden verblijven op cel, maar kunnen wel aan gemeenschappelijke activiteiten deelnemen. 
Zoals in zoveel strafhuizen verblijven in Oudenaarde ook beklaagden (begin 2012 waren dat er een 30-
tal). De beklaagden leven gescheiden van de veroordeelden, maar ook zij kunnen aan de 
gemeenschappelijke activiteiten deelnemen3.  
 

Selectie deelnemer 

De selectie van de deelnemers wordt uitgevoerd door de psychosociale deskundige van de 

gevangenis van Oudenaarde. Wij als federatie hebben hier geen rol in. Wij steunen op de expertise 

van de gevangenis om een goede inschatting te maken. 

Selectie lesgevers 

In aanloop naar het project hebben wij een lesgever gezocht en gevonden, geschikt voor de 

opdracht: 

• Jean-Pierre Junior Bauwens: Voormalig kampioen en gediplomeerde trainer 

• Ervaring: heeft ervaring met detentiesetting en lesgeven. 

 
3https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen/gevangenissen/
meer_info/oudenaarde 

https://www.derodeantraciet.be/
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen/gevangenissen/meer_info/oudenaarde
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen/gevangenissen/meer_info/oudenaarde
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Wij zullen Emmanuel Demanet aanduiden als toezicht houdende coördinator aangezien hij werkzaam 

is als cipier en het doen en laten binnen de verschillende instituten goed kent. 

 

Aangepast aanbod 

De Vlaamse Boks Liga voorziet een aangepast aanbod voor de verschillende deelnemers. Echter voor 
beide groepen zal er empathisch en met afgestemde communicatie les gegeven worden door specifiek 
gevormde trainers met de nodige kennis en expertise van zowel boksen als de detentiecontext. Binnen 
het concept van boksen binnen een gevangenisinstelling wordt er geen ruimte voor sparring of 
dergelijke voorzien. De nadruk ligt op technische schooling en het verbeteren van de cardiavasculaire 
eigenschappen van de deelnemers met lichte accenten op een van de twee afhankelijk van de groep. 
 

Trainingsmodaliteiten 

Nadruk lessen Groep 1: techniek en boksvaardigeden 
Groep 2: Verbeteren algemene Fitheid via 
boksen. 

Aantal trainingen Groep 1: één training per week. 
Groep 2: één training per week. 

Duur training Groep 1: één uur. 
Groep 2: één uur. 

Aantal deelnemers Groep 1: +- 8 deelnemers 
Groep 2: +- 8 deelnemers 

Aantal lesgevers/ groep 2 lesgevers per groep 

Filosofie = EDUCATIEF BOKSEN 
Tabel 11 overzicht trainingsmodaliteiten 

Wat betreft lessenrooster, zouden volgende opties kunnen: 

• dinsdag 9u-11u (voorkeur) 

• donderdag 9u-11u 

• vrijdag 9u-11u (voorkeur) 

Het gaat dan om 2 trainingen per week (1 training per groep). Dus de heer Bauwens kan 2 dagen 

voorstellen uit deze 3 die voor hem het beste passen. 

 

Aankoop boksmateriaal 

De VBL heeft bokshandschoenen aangekocht om B.B.B. te kunnen uitrollen. Ten gevolge van de 

coronamaatregelen zijn deze tot heden nog niet in gebruik. 

Voortgang covid-19 

Ten gevolge van de coronamaatregelen heeft nog geen enkele les kunnen plaatsvinden. Het 

gevangeniswezen hanteert een strenge regime om contaminatie binnen de instelling te vermijden. 

Tot heden hebben wij nog geen perspectief wanneer de lessen kunnen aanvangen. Wij volgen het 

nauw op en hopen in het najaar van 2021 te starten. 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Onderzoek VBL  noden en behoefte 
o Thesis Ibrahim Emsallak 
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• A002: Studie Ibrahim Emsallak verankeren in dossier VBL 
o Aanvraag dossier beleidsfocus laagdrempelig sport 

• A003: Samenwerking Rode Antraciet 
o Aanvraag dossier beleidsfocus laagdrempelig sport 

• A004: Samenwerking  Gevangenis van Oudenaarde 
o Aanvraag dossier beleidsfocus laagdrempelig sport 
o Toelating gevangenis Oudenaarde 

• A006: Selectie bekwame en gediplomeerde trainers 
o Jean-Pierre Bauwens 
o Emmanuel Demanet 

• A007: Uitwerken van aangepast en laagdrempelig boksaanbod voor de gevangenis van 
Oudenaarde. 

o Aanbod uitgewerkt in overleg met De Rode Antraciet 

• A008: Aankoop boksmateriaal 
o Boksmateriaal aangekocht bij GreenHill 4 Boxing 

 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A005: Selectie deelnemers en promo in gevangenis 
o PSD’ers van Oudenaarde ontfermen zich hierover. 
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OD2: Duurzaamheid garanderen in Vlaanderen 

NR. Beschrijving actie 2020 B.F. 

A0001 Goede opvolging, controle en evaluatie boksproject Oudenaarde X B.B.B. 

A0002 Uitbreiden van werking naar andere gevangenissen via De Rode antraciet. X 

A0003 Eigen lesgever vormen in de gevangenis om lessen voort te zetten. X 

A0004 Doorverwijzingen voorzien naar VBL clubs bij vrijlating. x  

 

Toelichting 

 

Opvolging 

De algemeen coördinator volgt de huidige situatie goed op, zodat wanneer zich de mogelijkheid 

presenteert wij B.B.B. officieel kunnen starten. Wij houden via mail en telefonisch contact met 

Oudenaarde en de Rode Antraciet om alles goed kort te sluiten. Emmanuel Demanet zal de opvolging 

van dichtbij doen, aangezien hij ook als cipier actief is. Wanneer wij toestemming krijgen om te 

starten zal Emmanuel goed met de algemeen coördinator communiceren, zodat er alle partners op 

de hoogte blijven. Na afloop zullen de deelnemers bevraagd worden betreffende de bokslessen, 

alsook de Rode Antraciet en actoren actief binnen de gevangenisinstelling. Bevindingen en feedback 

zal genoteerd worden en eventuele aanpassingen zullen geformuleerd worden om ons programma 

efficiënter te maken. 

De Vlaamse Boks Liga zal ook fiches voorzien met informatie van de boksclubs in Vlaanderen waar zij 
terecht kunnen in Vlaanderen.  Doorstroom naar een boksclub is niet altijd haalbaar, maar kan gebruikt 
worden als indicator. 
 
Jaarlijks zal de toestemming om in de gevangenissen te mogen doceren geëvalueerd worden.  
 

Uitbreiding 

De uitbreiding naar andere instelling zal een jaar uitgesteld moeten worden totdat wij goede 

precedenten creëren omtrent boksen in detentie via B.B.B. 

Wij hebben wel vernomen dat een Vlaamse Boks Liga aangesloten club is actief binnen de gevangenis van 

Vorst, waar het bokslessen aanbiedt. Wij zullen daarom, in functie van het uitbreiden van ons bereik, de club 

aanspreken om onder dit project verder te werken in de toekomst, zodat het aanbod in lijn is met de 

wetenschappelijke bevindingen. 

Vorming 

Uitgesteld t.g.v. covid 19. 

Doorverwijzing 

Uitgesteld t.g.v. covid-19. 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

 

• A001: Goede opvolging, controle en evaluatie boksproject Oudenaarde 
o Emmanuel Demanet 
o Rode Antraciet 
o PSD’ers van Oudenaarde 
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De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

• A002: Uitbreiden van werking naar andere gevangenissen via De Rode antraciet 
o Project dient nog te starten dus kunnen nog niet spreken over uitbreiding. 

• A003: Eigen lesgever vormen in de gevangenis om lessen voort te zetten. 
o Project dient nog te starten dus kunnen geen lesgever vormen. 

• A004: Doorverwijzingen voorzien naar VBL clubs bij vrijlating. 
o Project is nog niet gestart t.g.v. covid-19 
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Verslag beleidsfocus innovatie: Fight Rep 
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SD 11: Realisatie van de FightRep applicatie binnen de Vlaamse Boksliga werking in 

samenwerking met FightRep VOF. 
 

OD1: Integratie van de FightRep toepassing in de VBL werking. (noden en behoeftes) 

NR. Beschrijving actie 2020 B.F. 

A0001 
Onderzoek VBL + nul meting VBL werking door FightRep organisatie onder 
toezicht van de algemeen coördinator 

 

FIG
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A0002 
Zuiveren van databanken van de Vlaamse Boks Liga alsook de 
koepelfederatie, zodat er met up to date en correct data gewerkt wordt. 

 

A0003 Synchroniseren van al de databanken binnen één toepassing (FightRep). 
 

A0004 
Gegevensverzameling en bevraging leden VBL via clubbezoeken en 
vergaderingen. 

 

Toelichting 

 

Onderzoek 

Sinds 2017 is de Vlaamse Boksliga begonnen met een uitbundige gegevensverzameling via 

verschillende wegen, verspreid over 4 jaar met het oog op het uitvoeren van een evidence based 

beleid in de toekomst. Middels clubbezoeken bij alle aangesloten boksvereningen, waarbij het in 

gesprek gaat met de sleutelfiguren binnen deze verenigingen verzamelt het informatie betreffende 

het Vlaamse Bokslandschap gaande van problemen, pijnpunten, werkpunten, adviezen, recente 

gebeurtenissen. Deze worden steeds systematisch bijgehouden in het Algemeen verslag door de 

algemeen coördinator en besproken door de Raad van Bestuur. Thema’s worden uit deze verslagen 

onttrokken en een inventaris word opgesteld. Tijdens deze clubbezoeken vinden open Q&A sessies 

plaats, de VBL wordt door middel van deze clubbezoeken voorzien van rijke informatie. Hier bovenop 

heeft de VBL verspreid over 3 jaar verschillende ledenvergaderingen georganiseerd om klachten en 

problemen te ontvangen en vervolgens te behandelen, hier worden informele gesprekken behouden, 

Q&A sessies en een uitbundig verslag wordt bijgehouden waaruit verschillende Thema’s worden 

onttrokken. Bijkomende informatie wordt verworven door middel van diepte analyses van de 

verschillende databanken van de VBL. De VBL heeft de palmaressen van de wedstrijdboksers 

geanalyseerd alsook vergeleken met het buitenland. De VBL heeft analyses uitgevoerd van ons 

wedstrijdkalender van de voorbije jaren om uitspraken te kunnen doen over het aantal 

wedstrijdmogelijkheden in Vlaanderen alsook de bezetting van deze wedstrijden door clubs. De VBL 

heeft analyses gedaan van de inrichtende clubs en managers om uitspraken te doen over welke clubs 

actief zijn. Er zijn ook analyses uitgevoerd van het aantal KO’s en mismatchingen om uitspraak te 

doen over de efficiëntie tijdens de boksevenementen in Vlaanderen. De VBL ontvangt via zijn nieuwe 

website klachten binnen via de daarvoor voorziene ruimte. De VBL heeft ook een facebook pagina 

waarop het klachten ontvangt, de algemeen coördinator categoriseert deze voor verdere analyse. De 

VBL heeft ook een analyse uitgevoerd van het aantal afzeggingen bij de verschillende meetings via 

gesprekken met inrichters en organisatoren om zodoende dit in kaart te brengen en “cherrypicking” 

en “matchfixing” bespreekbaar te maken. 
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Figuur 71 overzicht bronnen gegevensverzameling 

 

 

Figuur 72 samenvatting problemen bokslandschap 
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Figuur 73 Oplijsting mogelijke oplossingen 

Zuiveren data 

In 2019 en gedeeltelijk 2020 hebben wij vooral data moeten zuiveren om uniformiteit te realiseren 

binnen onze systemen die verankerd zijn binnen Fightrep, zodat wij deze synchroniseren met 

FightRep. Dit zal ook resulteren in een transparante en correcte rapportage van data voor intern 

gebruik, alsook richting rapportage voor onze stakeholders (Sport Vlaanderen).  

• Zuivering digitaal ledenbestand: https://www.vlaamseboksliga-beheer.be/index.php 
a. Oude data gezuiverd: 3839 leden 
b. Controle correcte data leden: 2572 leden 

 

Synchroniseren 

Fightrep applicatie loopt synchroon met ons online ledenbestand. Elke persoon die de applicatie 

gebruikt dient een e-mail, naam en geboortedatum op te geven. Fightrep zoekt binnen ons online 

ledenbestand een overeenkomstige lid en vraagt aan de desbetreffende persoon om te bevestigen of 

hij dit persoon is. Zodoende kunnen enkel VBL-leden gebruiken maken van de applicatie en 

stimuleren wij een aansluiting bij de federatie. 

Fightrep gaat ook informatie inlezen van de databank met de verplichte rusttijden.   

De website van boxebelgium wordt vernieuwd op dit moment. Wanneer dit rond is gaat fightrep een 

link leggen met Boxebelgium. 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A0001: Onderzoek VBL + nul meting VBL werking door FightRep organisatie onder toezicht 

van de algemeen coördinator 

o Zie aanvraagdossier fightrep beleidsfocus innovatie 

• A0004: Gegevensverzameling en bevraging leden VBL via clubbezoeken en vergaderingen. 

o Clubbezoeken en dataverzameling VBL 

https://www.vlaamseboksliga-beheer.be/index.php
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De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A0002: Zuiveren van databanken van de Vlaamse Boks Liga alsook de koepelfederatie, zodat 

er met up to date en correct data gewerkt wordt. 

o Databanken bijna zuiver 

• A0003: Synchroniseren van al de databanken binnen één toepassing (FightRep). 

o Bijna alle systemen van VBL gesynchroniseerd 

o Boxebelgium afwerken 
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OD2: Formaliteiten omtrent Fightrep toepassing finaliseren en duurzaamheid garanderen 

NR. Beschrijving actie 2020 B.F. 

A0001 
Goedkeuring Koepelfederatie en Vlaamse Boks Liga gebruik van data en 
implementeren van FightRep toepassing. 
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A0002 Tijdelijke samenwerking met Fightrep contractueel vastleggen.  

A0003 
Servicefee contract realiseren met Fight Rep in functie van duurzame 
support. 

 

A0004 GDPR-compliant maken van toepassing binnen de VBL-werking.  

Toelichting 

 

Goedkeuring koepel 

De algemeen coördinator heeft een presentatie van het ledenbestand en fightrep gegeven aan de 

federale boksbond. Zij hebben formeel meegedeeld dat zij ook zullen instappen in dit verhaal. Echter 

dienen zij eerst het voorbereidende werk te realiseren. Zij zullen in 2021 stappen ondernemen, zodat 

zij klaar zijn om fightrep te implementeren. 

Contract Fightrep servicefee 

Op 19 september 2019 hebben wij een contract gerealiseerd met Fightrep VOF, waarbij wij concreet 
de doelstellingen in hebben geformuleerd verwijzend naar ons dossier voor de beleidsfocus innovatie 
en meer concreet naar ons actieplan. In dit contract hebben beide partijen hun engagement wettelijk 
verankerd om duurzaamheid te garanderen ten behoeve van de bokssport. Het contract kan u onder 
diverse documenten terugvinden. 
 

GDPR 

De applicatie is GDPR-compliant opgebouwd. 

 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A0001: Goedkeuring Koepelfederatie en Vlaamse Boks Liga gebruik van data en 

implementeren van FightRep toepassing. 

o Presentatie K.B.B.B. 

• A0002: Tijdelijke samenwerking met Fightrep contractueel vastleggen. 

o Contract zie diverse documenten 

• A0004: GDPR-compliant maken van toepassing binnen de VBL-werking. 

o App GDPR-proof 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A0003: Servicefee contract realiseren met Fight Rep in functie van duurzame support. 

o 2021 verder uitrollen. 
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OD3: Ontwikkelen van FightRep applicatie baserend op de inzichten verkregen via onderzoek 

om de noden en behoeftens van de Vlaamse Boks werking te verzadigen. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.F. 

A0001 
Ontwikkelen van artificiële intelligentie "AI" die gebruikt zal worden in de 
FightRep applicatie door FightRep VOF.  
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A0002 
Voeden van AI met data zodat het slimmer word en beter reageert op de 
werking van de VBL.  

 

A0003 
Ontwikkelen van codes en algoritmes voor de FightRep applicatie door 
FightRep VOF.  

 

A0004 
Het produceren van gebruiksvriendelijke dashboards die gebruikt kunnen 
worden voor analyses door de VBL en/of de gebruikers. 

 

A0005 
Ontwikkelen van automtische matchmaking systeem gebruikmakend van AI 
en algoritmes gebasseerd op objectieve criteria. 

 

A0006 Ontwikkelen van een meldingsysteem voor feedback  

A0007 Een slim beloningssysteem die gebruikers punten toekent die actief zijn.  

A0008 Realisatie van een BETA versie (MVP).  

A0009 
Realisatie van een ALPHA versie baserend op informatie verkregen van de 
testmomenten, info dagen en feedback.  

 

Toelichting 

 

Artificiële intelligentie  

Beide applicaties (Fightrep app en Fightrep API) hebben veel meer bagage dan onderaan beschreven, 

maar deze zijn niet altijd vitaal voor de applicatie. De onderstaande technologie is de echte 

ruggengraat van de applicatie en API4. 

Onderaan kan u de ruggengraat van onze applicatie bekijken in programmeertaal. 

Fightrep App: 

- React-Native (Hybrid app development platform) https://github.com/facebook/react-native 

- JS, React used as programming language 

- compiles to native IOS/Android app 

- Typescript 

- Fastlane (deployment stack) https://docs.fastlane.tools/getting-started/cross-

platform/react-native/ 

- will handle certificates and provisioning profiles  

- will push new versions of the app to both google and ios stores (always in beta) 

- Firebase  https://rnfirebase.io/ 

- Cloud messages (notifications) 

- Apollo-client https://www.apollographql.com/docs/react/ 

- used as the grapql interface for communicating with the api 

 
4 software-interface die het mogelijk maakt dat 2 applicaties met elkaar communiceren, vb FightRep tegenover 
VBL applicatie 

https://github.com/facebook/react-native
https://docs.fastlane.tools/getting-started/cross-platform/react-native/
https://docs.fastlane.tools/getting-started/cross-platform/react-native/
https://rnfirebase.io/
https://www.apollographql.com/docs/react/
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Fightrep API 

- Laravel backend framework https://laravel.com/ 

- Graphql https://graphql.org/ 

- query and manipulation communication language 

- the communication except for authentication will be graphql based 

- https://lighthouse-php.com/ main package used as a graphql server 

- Firebase https://firebase-php.readthedocs.io/en/stable/ 

- Cloud messages (notifications) 

- Laravel Vapor https://vapor.laravel.com/ 

- management and deployment of api to AWS 

- AWS 

- EC2 and s3 

- mailing 

- database 

- Mysql 

- database 
General: 

- Bitbucket 

- software version management (git) 

 

- Innovatief element Toelichting 

Artificiële intelligentie Deels gerealiseerd in 2020 en bijsturing 2021. 

Algoritmes Deels gerealiseerd in 2020 en bijsturing 2021. 

Dashboards 2021 

FightFactories (GEANNULLEERD) Oktober 2020 corona-proof eerste fightfactory. 

Centralisatie databanken Gerealiseerd in 2020.  

Centralisatie communicatie “Report a problem” gerealiseerd, verdere 
uitbreiding 2020-2021. 

Synchronisatie databanken Gerealiseerd 2019 en 2020.  

Automatische matchmaking Gerealiseerd en verfijning 2020-2021. 

Feedback systeem Alle gebruikers kunnen communiceren via 
FightRep applicatie. 

Meldingssysteem “Report a problem” gerealiseerd.  

Een slim beloningssysteem 2021  

Verruiming van sportaanbod Oktober 2020 eerste Fight Factory  
Tabel 1 Innovatieve elementen in Fightrep App 

 

Alphaversie, Codes  en algoritmes 

In 2019 is er ook een Minimum Viable Product versie (M.V.P.) van de app gerealiseerd. Dit houdt in 

dat binnen de applicatie de minimale functionaliteiten zijn verwerkt om te spreken van een product 

dat in feite nog geen werkende applicatie is aangezien het nog niet vertaald is naar codetaal. 

Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van Invision (TESTOMGEVING), dit zorgde er wel voor dat wij 

reeds uitgebreid aan user testing konden doen en feedback van verschillende trainers konden 

verwerken in onze Alpha versie.  Vervolgens zijn binnen verschillende clubs testen uitgevoerd en 

https://laravel.com/
https://graphql.org/learn/
https://lighthouse-php.com/
https://firebase-php.readthedocs.io/en/stable/
https://vapor.laravel.com/
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promo gemaakt voor de applicatie.Na de realisatie van een M.V.P. zijn wij overgegaan tot testing 

binnen een competitieve setting. Tijdens 2 recreantentoernooien heeft de VBL gebruik gemaakt van 

de Fightrep app om de inschrijvingen en matchmaking te testen op het veld. Hier hebben wij notie 

gemaakt van bugs en verbeterpunten werkende richting een ALPHA-versie.  

Om de systemen meer vorm te geven hebben wij samen met Fightrep VOF een sparringsessie 

georganiseerd om de M.V.P. te voorzien van nieuwe inzichten. Dit heeft plaats gevonden in de 

Golden Gloves te Gent. Hierbij hebben wij ook gebruik gemaakt van media om via facebook en 

instagram promo te voeren en zodoende een hype te creëren rond de applicatie, zodat de leden 

uitkijken naar de lancering. In totaal heeft de Vlaamse boks Liga samen met Fightrep VOF 9 

testevents georganiseerd om vorm te geven aan de M.V.P. werkende naar een alpha-versie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figuur 74 tijdslijn ontwikkeling Fightrep 

Figuur 8 Test-sparring Golden Gloves Gent 
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In 2020 gingen wij met onze M.V.P. verder data verzamelen en simultaan de Alpha versie met 

programmeercode verder ontwikkelen samen met Fightrep VOF die hierin voorziet in de nodige 

expertise. Echter heeft corona roet gegooid in veel van onze test evenementen. Als boksfederatie 

zijnde staan wij binnen de 10 tellen op en blijven wij niet op de pakken zitten en hebben wij daarom 

maximaal ingezet in programmatie zodat wij een werkende applicatie kunnen aanbieden aan onze 

leden voor het nieuwe boksseizoen in september 2021. Onderaan de functionaliteiten die 

inbegrepen zijn in de applicatie op dag van vandaag.  

 

Aangezien veel evenementen stil lagen door corona hebben wij de MVP stopgezet in maart en 

volledig geïnvesteerd voor een volledig werkende app die beschikbaar is voor Android en IOS. In deze 

periode (01-03-2020 - 21-08-2020) zijn er geen fysieke evenementen georganiseerd (lockdown 

corona) maar werd er wekelijks gecommuniceerd tussen het team van FightRep en de VBL over de 

vooruitgang in de applicatie. Ook hebben wij achter de schermen intensief de applicatie getest 

binnen het interne team van FightRep en de VBL. 

 

Figuur 10 VBL bijsturing functionaliteiten app ( Coronaproof) 
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Om de systemen meer vorm te geven hebben wij samen met Fightrep VOF een sparringsessie 

georganiseerd om de M.V.P. te voorzien van nieuwe inzichten. Dit heeft plaats gevonden in de 

Golden Gloves te Gent. Hierbij hebben wij ook gebruik gemaakt van media om via facebook en 

instagram promo te voeren en zodoende een hype te creëren rond de applicatie, zodat de leden 

uitkijken naar de lancering 

Na vele testmomenten en onderzoek heeft de Vlaamse Boks Liga samen met Fightrep de alpha versie 

officieel op 21 augustus live gezet voor het publiek via de Google Playstore en Applestore. Iedereen 

kan de applicatie gratis download. 

 
 

 
Figuur 12 Fightrep pubiek online 

Binnen de alpha versie zijn uiteraard nog niet al de functionaliteiten verwerkt. Hiervoor dienen wij nog 
voort te doen met de ontwikkelaar van Fightrep VOF. Tegen eind 2021 dienen al de functionaliteiten 
rond te zijn. 
 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A0003: Ontwikkelen van codes en algoritmes voor de FightRep applicatie door FightRep VOF.  

o Architectuur App Fightrrep 

• A0005: Ontwikkelen van automtische matchmaking systeem gebruikmakend van AI en 

algoritmes gebasseerd op objectieve criteria. 

o Fightrep app architectuur 

• A0006: Ontwikkelen van een meldingsysteem voor feedback 

o Report problem systeem in app 

• A0007: Een slim beloningssysteem die gebruikers punten toekent die actief zijn. 

o Architectuur app 

• A0009: Realisatie van een ALPHA versie baserend op informatie verkregen van de 

testmomenten, info dagen en feedback. 

o Alphaversie gerealiseerd 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A0001: Ontwikkelen van artificiële intelligentie "AI" die gebruikt zal worden in de FightRep 

applicatie door FightRep VOF.  

o A.I. is onvoldoende gevoed met informatie via veldtesten 
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• A0002: Voeden van AI met data zodat het slimmer word en beter reageert op de werking van 

de VBL.  

o A.I. is onvoldoende gevoed met informatie via veldtesten 

• A0008: Realisatie van een BETA versie (MVP). 

o MVP is gerealiseerd maar nog niet voldoende getest 

De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

• A0004: Het produceren van gebruiksvriendelijke dashboards die gebruikt kunnen worden 

voor analyses door de VBL en/of de gebruikers. 

o 2021 
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OD4: Voorzien van een slimme & transparante matchmaking voor de leden 

NR. Beschrijving actie 2020 B.F. 

A0001 
Automatische aanbevelingen via de applicatie voor trainers en boksers. 
Recreatief en competitief 

 

FIG
H
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A0002 
Artificiële intelligentie gebruiken om meer evenwichtige matchmakings te 
realiseren. Zodat we eerlijke competitie kunnen stimuleren.  

 

A0003 
Versturen van uitnodigingen naar andere trainers om deel te nemen aan 
sportevenementen. Wedstrijden, training en sparring.  

 

A0004 
Organiseren van test Fight Factories (boksmeetings) waarbij het 
matchmaking systeem wordt getest en aangepast.  

 

Toelichting 

Automatische aanbevelingen en Evenwichtige matchmaking 

Binnen de FightRep applicatie zijn slimme en transparante matchmaking systemen in verwerkt 

worden. Via het gebruik van artificiële intelligentie die objectieve parameters utiliseert om boksers 

met elkaar te matchen voor zowel recreatieve sparring als effectieve wedstrijden. De applicatie 

vertaalt de matching in een procentuele gelijkwaardigheid om zodoende de competitiviteit en het 

gezond en ethisch verantwoord sporten te waarborgen. De slimme matchmaking toepassing zal 

gebruikt worden voor zowel sparring-sessies, wedstrijden als recreantentoernooien te organiseren 

om zodoende de competitieve en recreatieve leden van dienst te zijn.  In onderstaande tabel kan u 

zien hoe wij het systeem evalueren om de A.I. te voorzien van nieuwe data en slimmer te maken. 

 

Figuur 75 feedback A.I. door Ibrahim en Ivo 
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Test fightfactory 

       

Figuur 76 inschrijvingen boksers testdag    Figuur 77 Aanmaak testevent in systeem 

 

Figuur 78 Feedback door Ibrahim en Ivo om A.I. bij te sturen 
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Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A0002: Artificiële intelligentie gebruiken om meer evenwichtige matchmakings te realiseren. 

Zodat we eerlijke competitie kunnen stimuleren.  

o Fightrep app bevat A.I. 

• A0004: Organiseren van test Fight Factories (boksmeetings) waarbij het matchmaking 

systeem wordt getest en aangepast. 

o Test fightfactory Opwijk 

o Sparringsessies 

o Recreantentoernooi test 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A0001: Automatische aanbevelingen via de applicatie voor trainers en boksers. Recreatief en 

competitief 

o Systeem zit in app maar werkt nog niet goed. 

De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

• A0003: Versturen van uitnodigingen naar andere trainers om deel te nemen aan 

sportevenementen. Wedstrijden, training en sparring.  

o 2021 
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OD5: Zorgen voor een exponentiële boost van aantal kampen. Trainingsmodelijkheden voor 

recreanten en competieve boksers. 

NR. Beschrijving actie 2020 B.F. 

A0001 
Extra sportieve evenementen organiseren waarbij het Olympisch boksen in 
de kijker staat, gebruik makende van de FightRep app. (FightFactories) 

 

FIG
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A0002 
Jaarlijks stapgewijs groeien naar 10 FightFactories per jaar, waarbij leden 
van de VBL gebruikmakende van de FightRep applicatie de mogelijkheid 
krijgen om meer bokskampen te doen.  

 

A0003 
One-click events voor de trainers die ervoor zorgt dat er een lagere drempel 
is om zelf te organiseren. 

 

A0004 
Verwerken van recreantentoernooi binnen fightrep om recreanten een 
platform aan te bieden. 

 

Toelichting 

 

Fightfactories en groei 

Pre-corona had de VBL al een test Fight Factory georganiseerd in Opwijk, gebruikmakende van 

officials, een ring arts en de applicatie om een reële situatie na te bootsen, maar waarbij wij nog vele 

zaken controleren om een goede testomgeving te garanderen en weer nieuwe inzichten te 

verzamelen.   

 
Figuur 9 Test Fight Factory Pre-Corona (09/02) Opwijk 

Aangezien veel evenementen stil lagen door corona hebben wij de MVP stopgezet in maart en 

volledig geïnvesteerd voor een volledig werkende app die beschikbaar is voor Android en IOS. In deze 

periode (01-03-2020 - 21-08-2020) zijn er geen fysieke evenementen georganiseerd (lockdown 

corona) maar werd er wekelijks gecommuniceerd tussen het team van FightRep en de VBL over de 

vooruitgang in de applicatie. Ook hebben wij achter de schermen intensief de applicatie getest 

binnen het interne team van FightRep en de VBL. 

Recreantentoernooi 

Na de realisatie van een M.V.P. zijn wij overgegaan tot testing binnen een competitieve setting. Tijdens 
2 recreantentoernooien heeft de VBL gebruik gemaakt van de Fightrep app om de inschrijvingen en 
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matchmaking te testen op het veld. Hier hebben wij notie gemaakt van bugs en verbeterpunten 
werkende richting een ALPHA-versie.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A0004: Verwerken van recreantentoernooi binnen fightrep om recreanten een platform aan 

te bieden. 

o Wij hebben fightrep gebruikt tijdens recreatentoernooien  

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A0003: One-click events voor de trainers die ervoor zorgt dat er een lagere drempel is om 

zelf te organiseren. 

o Nog geen officiele events door covid 

De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

• A0001: Extra sportieve evenementen organiseren waarbij het Olympisch boksen in de kijker 

staat, gebruik makende van de FightRep app. (FightFactories) 

o Covid-19 

• A0002: Jaarlijks stapgewijs groeien naar 10 FightFactories per jaar, waarbij leden van de VBL 

gebruikmakende van de FightRep applicatie de mogelijkheid krijgen om meer bokskampen te 

doen.  

o Covid-19 

Figuur 7 Fieldtesting tijdens recreantentoernooi Antwerpen en Genk 
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OD6: Zorgen voor professionele dashboards voor de bond en alle leden. 

NR. Beschrijving actie 2020 B.F. 

A0001 
Zorgen voor diepgaande analyses om het eenvoudiger te maken voor de 
Bond om een club te adviseren in zijn beleid gebruikmakende van de 
slimme professionele Dashboards.  
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A0002 Dashboards op maat voor de clubs voor betere zelfreflectie  

A0003 Meer transparante statistieken voor de boksers voorzien via FightRep app.   

Toelichting 

Diepgaande analyses en dashboards 

Het beleid van de Vlaamse Boksliga is momenteel gebaseerd op beperkte en soms vertekende data, 

sinds 2017 is de VBL begonnen met het zuiveren van data via ons digitaal ledenbestand dit was een 

eerste stap naar het realiseren van een evidence based beleidsvoering. Om op de realiteit afgestemd 

een beleid te voeren heeft de VBL nood aan correcte data, via de FightRep applicatie worden 

verschillende databanken gecentraliseerd en laagdrempelig toegankelijk gemaakt. Wij hopen dat er 

via een simpele druk op de knop informatie, statistieken en analyses opgevraagd kan worden, 

gepresenteerd in overzichtelijke dashboards. Gebruikmakende van de dashboards kan de VBL een 

evidence based beleid en ondersteuning uitrollen. Op dit moment is deze functionaliteit nog niet 

rond. In 2021 dient dit verder uitgewerkt te worden. 

 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A0003 Meer transparante statistieken voor de boksers voorzien via FightRep app. 

o Matchingcijfer en palmares publiek zichtbaar 

De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

• A0001 Zorgen voor diepgaande analyses om het eenvoudiger te maken voor de Bond om 

een club te adviseren in zijn beleid gebruikmakende van de slimme professionele 

Dashboards.  

• A0002 Dashboards op maat voor de clubs voor betere zelfreflectie 
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OD7: Stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende boksverenigingen onderling 

en de Bond via FightRep app. 

NR. Beschrijving actie 2020 B.F. 

A0001 
De FightRep app laagdrempelig ontwikkelen en gebruiksvriendelijk voor alle 
leeftijds categorieën.  
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A0002 
Eliminatie van belangenconflicten door middel van het voorzien van een 
neutraal platform die boksmogelijkheden aanbied.  

 

A0003 
Een uniform en centraal communicatiekanaal voor de VBL waardoor er een 
fysieke link is tussen de boksersbond en club die ze meedragen op hun 
telefoon. Waardoor de toenaderbaarheid van de federatie vergroot.  

 

Toelichting 

 

Laagdrempelig en neutraal 

De app is dusdanig ontwikkeld dat je enkel een geldige licentienummer hebt. Alle leden van de 

Vlaamse Boks Liga krijgen toegang tot de applicatie. Het bokslandschap is redelijk conservatief dus 

wij hebben de app dusdanig ontwikkeld dat alle leeftijdsgroepen ermee om kunnen. Het platform 

brengt al de clubs bij elkaar en effent het speelveld. Elk club en lid krijgt een evenwaardige toegang 

en competitie wordt opengesteld voor iedereen. Om een plaats te bemachtigen binnen een boksgala 

kijkt het enkel naar een goede matchmaking baserend op objectieve data. Clubnaam of dergelijke is 

niet opgenomen in de algoritme. Zodoende kunnen kleinere clubs ook mee aan de tafel zitten bij de 

verdeling van wedstrijdmogelijkheden.  

 

Figuur 79 vergelijking fightfactory vs reguliere competitie 

Communicatie 

De applicatie brengt al de clubs samen binnen een applicatie. Al de geregistreerde leden kunnen 

elkaars contactgegevens erop vinden die zij publiek hebben staan, zodat de clubs en leden elkaar 
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onderling kunnen vinden. Via de app kan de VBL de clubs vlug informatie bezorgen en wordt er een 

laagdrempelige brug gecreëerd tussen de federatie ne haar leden, zodat de afstand verkleind wordt. 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A0001: De FightRep app laagdrempelig ontwikkelen en gebruiksvriendelijk voor alle leeftijds 

categorieën.  

o App wordt gebruikt door bijna alle clubs en is simpel opgebouwd. 

• A0002: Eliminatie van belangenconflicten door middel van het voorzien van een neutraal 

platform die boksmogelijkheden aanbied.  

o Fightrep app geeft zelfde waarde aan alle clubs en leden. 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A0003: Een uniform en centraal communicatiekanaal voor de VBL waardoor er een fysieke 

link is tussen de boksersbond en club die ze meedragen op hun telefoon. Waardoor de 

toenaderbaarheid van de federatie vergroot. 

o App bevat veel info, maar direct communiceren binnen de app is nog niet mogelijk 

onderling. 
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OD8: Zorgen voor een betere bescherming van het Ethisch en verantwoord sporten in 

overeenkomst met het GES-decreet. 

NR. Beschrijving actie 2020 B.F. 

A0001 
Vermijden van matchfixing (onevenwichtige kampen) via gebruik van 
FightRep app.  
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A0002 Meldingsysteem voor vervallen van licenties en medische onderzoeken.   

A0003 
Gebruik maken van FightRep app enkel via geldig licentienummer om 
zodoende de decretale verzekeringsverplichtingen te vervullen en gezond 
en ethisch sporten te prikkelen.  

 

Toelichting 

 

Matchfixing 

De VBL heeft ook een analyse uitgevoerd van het aantal afzeggingen bij de verschillende meetings via 

gesprekken met inrichters en organisatoren om zodoende dit in kaart te brengen en “cherrypicking” 

en “matchfixing” bespreekbaar te maken. 

Binnen de app zijn structuren verwerkt  om matchfixing te minimaliseren, zo zullen de tegenstanders 

waar de matching percentage zeer laag is niet gepresenteerd worden om zodoende te vermijden dat 

trainers bewust de makkelijke tegenstanders eruit selecteren. Ook zal achteraf matchfixing in kaart 

gebracht kunnen worden door postevaluatie van kampen en te analyseren waar er sprake was van 

structurele mismatching en kunnen de organisatoren en trainers hierover aangesproken worden. 

Meldingen medisch en administratief 

In 2017 heeft de Vlaamse Boksliga een databank digitaal opgezet in samenwerking met het Risico 

Gevechtsport platform waarbij het de verplichte rusttijden die boksers moeten naleven in opvolgt, 

Sporttak overschrijdend. In de back-end van de applicatie wordt de databank geïntegreerd en zo 

worden boksers automatisch op inactief gezet bij sprake van een opgelegde verplichte rusttijd, om 

zodoende te vermijden dat boksers aan wedstrijden en sparring participeren wanneer er een  

medische risico bestaat op ernstige hersenletsel. In 2020 hebben wij officieel goedkeuring hiervoor 

gegeven aan het RVSP om de link te maken. 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A0002: Meldingsysteem voor vervallen van licenties en medische onderzoeken.  

o Fightrep APP gelinkt met ledenbestand 

• A0003: Gebruik maken van FightRep app enkel via geldig licentienummer om zodoende de 

decretale verzekeringsverplichtingen te vervullen en gezond en ethisch sporten te prikkelen. 

o Fightrep app registreert enkel VBL leden 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A0001: Vermijden van matchfixing (onevenwichtige kampen) via gebruik van FightRep app.  

o Systeem is klaar, maar dient nog in de praktijk getest te worden tijdens echte 

wedstrijden. 
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OD9: Sensibiliseren en informeren van de VBL leden omtrent de FightRep applicatie zodat 

deze binnen elke club wordt gebruikt. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.F. 

A0001 
Bevragen van de leden van de VBL omtrent noden en behoeften binnen het 
Vlaamse bokslandschap.  
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A0002 Een test sessie organiseren met beperkte leden.  

A0003 
Info stand opzetten op de Belgische Kampioenschappen met info brochures 
betreffende FightRep.  

 

A0004 
Via de verschillende VBL kanalen een communicatie doen omtrent de 
lancering van de FightRep app.  

 

A0005 
Organiseren van opleidingsdagen omtrent het gebruik van de FightRep 
applicatie. 

 

A0006 Eerste FightFactory organiseren met gebruik van de FightRep app.  
 

A0007 Gebruiken van  topsporters als ambasadeurs voor FightRep.   

A0008 Voorzien van support aan de leden via FightRep VOF.  

A0009 Promovideo ontwikkelen Fightrep en Fightfactory  

Toelichting 

Bevraging 

Zie Onderzoek (OD1) 

Testsessies 

Zie Test fightfactory (OD4) 

 

Fightfactory 

Ten gevolge van de coronamaatregelen konden helaas geen enkele fightfactory plaatsvinden. Op 17 

oktober stond de eerste gepland en vlak voor aanvang heeft de overheid nieuwe maatregelen 

afgekondigd en diende wij deze helaas te annuleren. Wij hadden wel veel inschrijvingen en konden 

ons systemen laten lopen. De zaal was al ingericht en al de voorbereidingswerk was gedaan. We 

diende enkel nog de atleten te ontvangen en te boksen, want ook de matchmaking was rond. Helaas 

heeft covid hier een stok voor gestoken. 



VLAAMSE BOKS LIGA VZW 
31-3-21 

WERKINGSVERSLAG 2020 

 

P a g i n a  124 | 150 

 

  

 

Figuur 80 Lancering eerste fightfactory 
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Figuur 81 matchlmaking fightfactory Gent vlak voor annulatie 

Support, infostanden en promo 

Op 24 juli heeft de VBL een webinar georganiseerd voor een beperkte groep van trainers om de 

alpha versie van de applicatie te testen en vervolgens te debuggen. Hierbij kregen de trainers een 

toelichting over de functionaliteiten en mochten vervolgens  de applicatie verkennen en fouten 

melden. Wij hebben een kunstmatige Fight Factory georganiseerd binnen de applicatie, zodat de 

trainers hun boksers konden inschrijven en wij het systeem voor een automatische matchmaking 

konden testen. Er heeft uiteraard geen fysieke event plaats gevonden. 
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Figuur 11 Online Webinar ( klik op foto voor video) 

Op 23 augustus 2020 heeft de VBL samen met Fightrep VOF een presentatie gegeven aan de VBL-clubs 
die aanwezig waren op onze Algemene vergadering. Hier zijn al de functionaliteiten nogmaals 
toegelicht geweest en hebben wij de clubs ondersteund met de installatie van de alpha-versie op hun 
mobiele telefoon.  
 

 
Figuur 13 Lancering Fightrep tijdens AV 2020 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A0001: Bevragen van de leden van de VBL omtrent noden en behoeften binnen het Vlaamse 

bokslandschap.  

o Zie aanvraag beleidsfocus 

• A0002: Een test sessie organiseren met beperkte leden. 

o Test fightfactory Opwijk 

• A0003: Info stand opzetten op de Belgische Kampioenschappen met info brochures 

betreffende FightRep.  

o Ledenvergadering 23/08/2020 

• A0004: Via de verschillende VBL kanalen een communicatie doen omtrent de lancering van 

de FightRep app.  

https://www.facebook.com/boksliga/videos/1828630903945839


VLAAMSE BOKS LIGA VZW 
31-3-21 

WERKINGSVERSLAG 2020 

 

P a g i n a  127 | 150 

 

o Facebook, instagram en youtube 

• A0005: Organiseren van opleidingsdagen omtrent het gebruik van de FightRep applicatie. 

o Webinar online met selecte groep 

• A0006: Eerste FightFactory organiseren met gebruik van de FightRep app.  

o Geannuleerd 3 dagen voor aanvang, maar app was gebruikt. 

• A0008: Voorzien van support aan de leden via FightRep VOF. 

o Fightrep voorziet support via app, mail en telefonisch 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A0007: Gebruiken van  topsporters als ambasadeurs voor FightRep.  

o Delfine heeft promo gemaakt en geholpen bij testen. 

De volgende acties zijn niet gerealiseerd: 

• A0009: Promovideo ontwikkelen Fightrep en Fightfactory 

o NA afronding app promovideo 
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OD10: Verankeren van de FightRep applicatie binnen de VBL werking om het project om 

duurzaamheid te garanderen. 
 

NR. Beschrijving actie 2020 B.F. 

A0001 
Lange termijn contract met FightRep VOF en Vlaamse Boksliga vzw, voor 
het voorzien van support.  
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A0002 
Overgaan tot service-fee regeling om kosten besparend te werken in 
functie van duurzaamheid.  

 

A0003 Jaarlijks uitbreiden van features zoals: videobeelden, livestreams,…  

A0004 
Ontwikkelen van code of conduct tussen FightRep VOF en de Vlaamse 
Boksliga vzw. 

 

A0005 
Verwerken van het VBL logo, Sport Vlaanderen logo in de applicatie om een 
zichtbare link te realiseren.  

 

Toelichting 

 

Jaarlijkse uitbreiding 

Niet kunnen realiseren t.g.v. Covid-19. Wij hebben helaas door de maatregelen gezien fysieke 

evenementen kunnen organiseren. Vanaf dat de situatie het terug toestaat, starten wij met de 

organisatie van fightfactories. 

 

Code of conduct 

De Vlaamse Boks Liga heeft een contract opgesteld samen met Fightrep. Deze kan u terugvinden 

onder diverse documenten. Er is ook een regeling getroffen voor na de ontwikkeling. Als de valley of 

death overbrugd is gaan wij over tot een service fee voor kosten i.v.m. support te dekken.  

Om een goede verstandshouding tussen de partners te behouden wordt er een code of conduct 

ontworpen. De eerste artikelen zijn al opgenomen, maar deze is ver van rond. Tegen eind 2021, 

wanneer wij een volwaardige app hebben dient deze rond te zijn. 

 

VBL logo en Sport Vlaanderen 

De logo van de VBL is al in de applicatie verwerkt. Wij hebben aan Fightrep doorgegeven dat Sport 

Vlaanderen dient vermeld te worden op de website en binnen de applicatie. Zij nemen dit op. 
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Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A0001: Lange termijn contract met FightRep VOF en Vlaamse Boksliga vzw, voor het voorzien 

van support.  

o Contract Fightrep-VBL 

• A0002: Overgaan tot service-fee regeling om kosten besparend te werken in functie van 

duurzaamheid.  

o Service-fee Fightrep 

De volgende acties zijn in een proces van realisatie: 

• A0003: Jaarlijks uitbreiden van features zoals: videobeelden, livestreams,…  

o App bevat al features maar niet alles 

• A0004: Ontwikkelen van code of conduct tussen FightRep VOF en de Vlaamse Boksliga vzw. 

o Eerste artikelen zijn opgenomen 

• A0005: Verwerken van het VBL logo, Sport Vlaanderen logo in de applicatie om een zichtbare 

link te realiseren. 

o Logo in app 
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Verslag CORONAFONDS 
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SD 13: NOODFONDS CORONA 

OD1: Aanwending coronafonds nettoverlies 

NR. Beschrijving actie 2020 C.F. 

A0001 Werkingsbijdrage inrichters compenseren via noodfonds tot 20%.   

Toelichting 

Door de coronamaatregelen ligt de bokssport volledig stil. Wij verliezen hierdoor heel veel 

inkomsten. De coronafonds wordt aangewend voor 20% om een deel van deze verliezen toch nog te 

recupereren. 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A0001: Werkingsbijdrage inrichters compenseren via noodfonds tot 20%. 

o Recuperatie werkingsbijdrage 
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OD2: Aanwending coronafonds financiële steun boksclubs   

NR. Beschrijving actie 2020 C.F. 

A001 Gedeeltelijke terugbetaling lidgelden 30%.   

A002 
Vrijstelling werkingsbijdrage clubs voor het inrichten van een boksmeeting 
15,74%. 

 

Toelichting 

In 2020 heeft de VBL een deel van de fonds aangewend om aanpassingen te doen aan ons 

ledenbestand, zodat wij een korting kunnen toereiken aan onze leden. De VBL heeft de aanpassingen 

succesvol doorgevoerd. Bij de heraansluitingen wordt een korting van 30% toegepast voor al de 

leden die aangesloten waren in 2020. 

In het ministerieel besluit werd initieel bepaalde vormen van competitie toegelaten. Een deel van de 

fonds wordt gebruikt om organisatoren (clubs) vrij te stellen van een bijdrage aan de federatie, zodat 

de kosten worden gedrukt  

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Gedeeltelijke terugbetaling lidgelden 30%. 

o Ledenbestand aangepast op korting 

• A002: Vrijstelling werkingsbijdrage clubs voor het inrichten van een boksmeeting 15,74%. 

o Alle clubs en organisatoren zijn vrijgesteld van een werkingsbijdrage 

  



VLAAMSE BOKS LIGA VZW 
31-3-21 

WERKINGSVERSLAG 2020 

 

P a g i n a  133 | 150 

 

OD3: Aanwending coronafonds financiële steun participatiebevordende acties   

NR. Beschrijving actie 2020 C.F. 

A001 Tussenkomst VBL bij organisatie van boksmeeting voor jeugd 2021.   

A002 
Promovideo ter sensibilisatie van jeugd om te sporten in samenwerking 
met andere risicovechtsporten. 

 

Toelichting 

Clubs en inrichters die zich engageren om de competitie in de moeilijke tijden terug te doen 

opstarten kunnen rekenen op een ondersteuning van de VBL om zodoende de sport terug leven in te 

blazen. Wij voorzien financiële steun voor aankopen van eventuele maskers, gel, sneltesten en 

andere kosten om op een veilige manier aan competitie te doen. 

Om de bokssport terug leven in te blazen hebben wij samen met onze collega vechtsportfederaties 

een promovideo opgemaakt. Hierin worden de jonge sporters aangezet om terug te doen sport. De 

video is klaar, maar staat nog niet publiek, aangezien wij terug in een lockdown zijn gegaan. Het leek 

ons daarom geen geschikte moment om de video te verspreiden. 

 

 

Figuur 82 Screenshot video heropstart jeugd 

 

Figuur 83 screenshot video heropstart partners 
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Aangezien de volledig bokswerking stillag heeft de VBL een aangepaste competitie georganiseerd om 

de jeugd actief te houden en contactloos. De deelnemers diende een schaduwbokssessie te filmen in 

een coronaproof omgeving ( thuis en alleen) en konden deze dan delen op de facebookpagina. Een 

jury aangeduid door de VBL heeft al de beelden bekeken en beoordeeld. Er zijn verschillende 

winnaars uitgeroepen en deze hebben een paar bokshandschoenen gewonnen. Deze competitie 

hebben wij de coronacup genoemd en was een groot succes wat betreft aantal deelnemers (108) en 

bereik via social media ( +100 000 kijkers). 

 

 

 

Figuur 84 Logo coronacup 
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Figuur 85 video van een deelnemer 

 

 

 

Figuur 86 video publiekswinnaar coronacup 2020 

 

https://www.facebook.com/boksliga/posts/749961879164700
https://www.facebook.com/boksliga/videos/258698865467209
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Figuur 87 diploma coronacup 2020 

 

 

Figuur 88 winnaar met nieuwe bokshandschoenen 

Middels het bovenvermelde worden de volgende acties gerealiseerd: 

• A001: Tussenkomst VBL bij organisatie van boksmeeting voor jeugd 2021. 

o Clubs en inrichter 

o Organisatie coronacup 
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• A002: Promovideo ter sensibilisatie van jeugd om te sporten in samenwerking met andere 

risicovechtsporten. 

o Promovideo 
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Verslag samenwerkingsovereenkomst 
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A.Beleidsacties: 
 

Beleidsvisie sportparticipatie en sportpromotie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitsvolle sportclubondersteuning 
 

  

Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• SD1: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 20% meer recreanten aangesloten 

(ten opzichte van de meting in 2016. 

 

• SD2: De Vlaamse Boks Liga heeft een stijging van 10% van het aantal 

wedstrijdboksers (boksers met licentie als wedstrijdbokser vanaf 13 jaar) tegen 

2020 (ten opzichte van het geregistreerde aantal wedstrijdboksers in 2016). 

 

• SD7: Tegen 2020 voert de Vlaamse Boks Liga een beter en uitgebreid 

communicatiebeleid  ten opzichte van de werking in 2016 met een graduele 

toename van het bereik via website en sociale media. 

 

• SD8: De Vlaamse Boks Liga participeert aan of organiseert vanaf 2020 jaarlijks ten 

minste drie promotie-initiatieven. 

 

• SD9: De Vlaamse Boks Liga is eind 2020 erkend voor haar maatschappelijke rol 

voor specifieke doelgroepen door deelname aan minstens één (boven)lokaal 

project of initiatief per jaar dat hierop wil inzetten. 

 

• SD: Beleidsfocus topsport 

Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• SD5: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een professionele bestuurlijke en 

administratieve werking en daardoor een meer optimale samenwerking met de 

leden van de federatie, uitgedrukt in een tevredenheid van 60%. 

 

• SD6: Tegen 2020 voldoet de Vlaamse Boks Liga aan de kwaliteitsstandaarden voor 

risicovechtsportorganisaties en zijn alle aangesloten clubs op de hoogte van het 

antidopingbeleid. 

 

• SD8: De Vlaamse Boks Liga participeert aan of organiseert vanaf 2020 jaarlijks ten 

minste drie promotie-initiatieven. 
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Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• SD5: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een professionele bestuurlijke en 

administratieve werking en daardoor een meer optimale samenwerking met de leden 

van de federatie, uitgedrukt in een tevredenheid van 60%. 

 

• SD6: Tegen 2020 voldoet de Vlaamse Boks Liga aan de kwaliteitsstandaarden voor 

risicovechtsportorganisaties en zijn alle aangesloten clubs op de hoogte van het 

antidopingbeleid. 

 

• SD9: De Vlaamse Boks Liga is eind 2020 erkend voor haar maatschappelijke rol voor 

specifieke doelgroepen door deelname aan minstens één (boven)lokaal project of 

initiatief per jaar dat hierop wil inzetten. 

 

Sport specifiek aanbod gemanaged door de sportfederatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezond en ethische opvolging  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• SD1: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 20% meer recreanten aangesloten (ten 

opzichte van de meting in 2016.  

 

• SD2: De Vlaamse Boks Liga heeft een stijging van 10% van het aantal 

wedstrijdboksers (boksers met licentie als wedstrijdbokser vanaf 13 jaar) tegen 2020 

(ten opzichte van het geregistreerde aantal wedstrijdboksers in 2016).  

 

• SD9: De Vlaamse Boks Liga is eind 2020 erkend voor haar maatschappelijke rol voor 

specifieke doelgroepen door deelname aan minstens één (boven)lokaal project of 

initiatief per jaar dat hierop wil inzetten. 
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Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• SD5: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een professionele bestuurlijke en 

administratieve werking en daardoor een meer optimale samenwerking met de leden van 

de federatie, uitgedrukt in een tevredenheid van 60%. 

 

Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• SD5: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een professionele bestuurlijke en 

administratieve werking en daardoor een meer optimale samenwerking met de leden van 

de federatie, uitgedrukt in een tevredenheid van 60%. 

 

B. voor de juridische en financiële optimalisering 
 

Financieel  
 

 

 

 

 

 

De VBL is sinds 2017 gesubsidieerd en voert een dubbele boekhouding onder strikte toezicht van SBB 

uit. Deze wordt gevoerd met een stelsel van algemene en analytische rekeningen, met inachtneming 

van de regels van het dubbelboekhouden. De subsidieerbare kosten voor de betreffende 

beleidsfocussen zijn opgenomen in het stelsel van algemene rekeningen. Met een stelsel van 

analytische rekeningen volgt de Vlaamse Boks Liga de uitvoering van haar beleid tot op actieniveau 

financieel op en wijst ze in voorkomend geval de gegenereerde kosten en opbrengsten toe aan de 

beleidsfocussen waarvoor ze gesubsidieerd wordt. De Vlaamse Boks Liga heeft een rapport 

gegenereerd van haar analytisch(e) plan(nen) vanuit haar boekhoudprogramma en heeft het 

opgeladen  in het digitaal platform. De begroting van het komende  kalenderjaar wordt goedgekeurd 

door de algemene vergadering van de Vlaamse Boks Liga. 

De jaarrekening wordt in mei 2021 ( binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (= kalenderjaar)) 
ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. De Vlaamse Boks Liga zal de 
goedgekeurde jaarrekening van het afgelopen boekjaar neerleggen bij de griffie van de rechtbank 
van koophandel na afloop van de algemene vergadering. Indien de coronamaatregelen het niet 
toelaten zal het ten laatste voor september georganiseerd worden. 
 
De Vlaamse Boks liga heeft ook sinds 2018 een financiële comité opgericht die zicht ontfermt over de 
financiën. 

 

Juridisch  
 

 

 
 
 
 
 
 
De Vlaamse Boks Liga voert een eigen onafhankelijk beleid en raadpleegt frequent juristen met 
betrekking tot bijvoorbeeld het opstellen van contracten, aanpassingen in ons inwendige orde en de 
beroepsprocedures . Hiervoor vindt de VBL ook advies bij de juridische dienst van VSF, Stibbe met 
betrekking tot SGG en het RVSP. 
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De Vlaamse Boks Liga heeft 1 voltijds equivalent ter beschikking voor de basiswerking met de 
volgende kwaliteiten:  

• Master in Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen/licentiaat Lichamelijke 
Opvoeding  

• Initiator boksen ( trainer B bestaat nog niet) 

• Master management en economische en sociale wetenschappen 

 
De VBL beschikt ook over 1 VTE voor haar topsportwerking, Hubert Firens. 
 
Sinds 2019 werkt het ook samen met FightRep onder een consultancy contract, waardoor er een 
halftijdse werkkracht beschikbaar staat voor de VBL voor de uitvoering van bepaalde 
ondersteunende taken.  Ten gevolge van de coronamaatregelen heeft de VBL minder gebruik 
gemaakt van deze dienstverlening. 
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Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• SD5: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een professionele bestuurlijke en 

administratieve werking en daardoor een meer optimale samenwerking met de leden van 

de federatie, uitgedrukt in een tevredenheid van 60%. 

 

 

C.Voor de management opvolging 
 

 

 

 

 

 

 

Afspraken met betrekking tot kwaliteitsgaranties 

 

Ledenbestand/jaarlijkse ledenaangifte 

De Vlaamse Boks Liga beschikt over een ledenbestand dat op elektronische wijze wordt 
bijgehouden en dat  de gegevens bevat over de aangesloten sportclubs en de 
aangesloten leden, vermeld in het model, opgenomen in bijlage 1 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector. Het ledenbestand, bevat voor elk 
aangesloten lid een uniek identificatienummer en wordt geactualiseerd door het secretariaat van de 
VBL. In 2018 heeft de VBL  het rijksregisternummers opgevraagd, maar niet op verplichte basis.  De 
VBL heeft een login voor elke club laten ontwikkelen en een update van het digitaal ledenbestand 
laten doorvoeren, waarbij er een verzoek in is verwerkt om het rijksregisternummer door te geven. 
De applicatie is zodanig ontwikkeld dat het volledig in lijn is met de GDRP-wetgeving. Voor de 
voorbije jaren werden voorlopig validatiecontroles uitgevoerd om dubbele registraties te vermijden 
in afwachting van de nieuwe update. Sinds 2018 is er ook een elektronisch betaalsysteem aan 
gebonden. In 2019 hebben wij ons digitaal ledenbestand uitgebreid met de mogelijkheid om ook 
clubs te registreren en aan te sluiten. In 2020 hebben wij het systeem uitgebreid met de mogelijkheid 
om een hoofdtrainer en club-API toe te voegen. 
 
De jaarlijkse aangifte van de aangesloten sportclubs en de aangesloten leden werd opgeladen in het 
digitaal platform (Rubriek Formulieren – formulier ‘Jaarlijkse ledenaangifte’). De Vlaamse Boks Liga 
maakt hiervoor gebruik van het door Sport Vlaanderen ter beschikking gestelde aangifteformulier.  

 

Gebruik digitaal platform 

De Vlaamse Boks Liga heeft de gevraagde gegevens met betrekking tot de 
eigen organisatie (Rubriek Organisatie) en de personen gelinkt aan haar organisatie (Rubriek 
Personen)  geactualiseerd, alsook de documenten met betrekking tot de eigen organisatie. 
De statuten van de VBL zijn opgeladen op het staatsblad. 
 

Subsidiëringlogo Vlaamse overheid 

Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende instantie te verhogen, 
maakt de Vlaamse Boks Liga als begunstigde gebruik van het subsidiëringlogo Sport 
Vlaanderen bij elke communicatie en op elke informatiedrager. Dit doet ze via haar website, maar 
ook via mailing, drukwerken en promomateriaal. 
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Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• SD3: Tegen 2020 heeft 80% van de clubs minstens één gediplomeerde sporttechnisch 

begeleider (initiator, trainer) en heeft 10% van de clubs een hoger opgeleide trainer dan 

initiator. 

 

• SD4: Tegen 2020 is de opleiding voor liefhebbersscheidsrechter van de Vlaamse Boks Liga 

volwaardig en aantrekkelijk waardoor ten minste 5 kandidaten zich hebben aangemeld. 

 

 

 

Inspanningsverbintenis basisopdracht “Kaderopleiding en bijscholing” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen m.b.t. opleidingen: 

De VBL heeft bijna in elke club een initiator aanwezig en heeft haar doelstelling bijna gehaald m.b.t. 
het hebben van een initiator in minstens 80% van haar clubs.  De Vlaamse Boks Liga vindt de kwaliteit 
van de omkadering van haar leden uiterst belangrijk. Door het investeren in kwalitatieve trainers en 
omkadering zal het niveau, de verantwoordelijkheid en kwaliteit van de bokssport sterk zal 
toenemen. De Vlaamse Boks Liga heeft daarom in 2017 nogmaals de initiator cursus boksen 
georganiseerd en de lijn doorgetrokken in 2018 door  2 initiator cursussen te organiseren en in 2019 
een initiator boksen te Gent. In 2020 hebben wij de initiator opleiding te Mechelen georganiseerd. 
Zodoende hopen wij dat de doelstelling gehaald zal worden. 
 
Door het grote succes van ons geleverde werk van de voorbije jaren groeit de bokssport enorm. Wij 
krijgen elk jaar meer en meer nieuwe clubs erbij. Deze clubs hebben nog geen initiator aangesloten 
het eerste jaar, maar worden verplicht te voldoen aan de diplomaverplichtingen binnen het jaar. 
Door de grote toestroom van nieuwe boksclubs die openen in Vlaanderen daalt relatief het aantal 
gediplomeerde trainers per club. Echter baserende op de cijfers van 2017 exclusief de nieuwe clubs 
realiseren wij ons doelstelling van 80%.   
 
De VBL heeft besloten samen met de denkcel van de VTS om een instructeur B te ontwikkelen 
vooraleer er voor een trainer B gegaan wordt, aangezien deze laagdrempeliger is en daarom meer 
realistisch is voor de context waarin de VBL opereert. De cursus instructeur B staat gepland in het 
najaar van 2021 en de inschrijvingen zijn geopend. Afhankelijk van de coronamaatregelen zal deze 
cursus doorgaan of niet. 
 
De VBL heeft een diplomaplicht officieel opgelegd in 2018 en deze is tegenwoordig goed verankerd in 
onze werking ten gevolge van jaarlijkse controles die wij uitvoeren. Vanaf 2021 gaan wij deze 
verplichting nog verstrengen door ook controles uit te voeren op de hulptrainer ( verzorger). Deze 
dient in defacto ook een diploma en licentie te hebben. In 2021 zullen wij enkel controleren en nog 
niet sanctioneren.  De VBL zal de cursus verzorger structureel inrichten, zodat er voldoende 
mogelijkheden voor al de hulptrainers zijn om te  voldoen aan de diplomaverplichtingen tegen 2022, 
waarbij het gedoogbeleid stopt en sancties zullen opgelegd worden, zoals weigering van het 
toetreden en begeleiden van een bokser aan de ring.  
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Figuur 89 Aantal gevormde initiatoren per jaar 

 

Doelstellingen m.b.t. bijscholingen: 

De VBL organiseerde buiten de initiatorcursus in 2017/2018/2019 en 2020 ook bijscholingen. Zo 
heeft het een nieuwe bijscholing ontwikkeld in samenwerking met het RVSP, Sport Vlaanderen en de 
universiteit Gent, namelijk Get Fit 2 Box. Deze is georganiseerd geweest in Antwerpen en Gent en 
was een succes. In 2020 zou deze plaatsvinden in Mechelen. Spijtig genoeg is deze twee keer 
verplaatst geweest t.g.v. de coronamaatregelen en is het finaal niet door kunnen gaan. De VBL 
organiseerde in het licht van de diplomaverplichting ook een bijscholing “Verzorger” in 2017 en 2018 
te Antwerpen. Dit diploma geeft de hulptrainer de tools om een hoofdtrainer bij te staan aan de ring 
en de nodige verzorgingsmaatregelen te treffen tijdens een bokswedstrijd. In 2019 en 2020 heeft de 
cursus niet plaatsgevonden. In de plaats daarvan heeft een club een trainersseminarie georganiseerd 
van 2 dagen.  
 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
 
 
De VBL heeft bijscholingen georganiseerd omtrent ethiek op 11 november 2018 gebruikmakende van 
het vlaggensysteem en nogmaals tijdens een ledenvergadering in 2019 en 2020 het beleid nog eens 
meegedeeld. 
  
Buiten deze opleidingen heeft de VBL ook een opleiding tot scheidsrechter. Door hervormingen 
binnen de Vlaamse scheidsrechtersafdeling heeft de VBL de opleiding niet volledig kunnen bijsturen. 
Echter heeft het wel geïnvesteerd in de ontwikkeling van e-learning tools die zullen verwerkt worden 
binnen de opleiding scheidsrechter. Ook heeft de VBL heeft een official gestuurd naar het buitenland 
om zich bij de internationale koepel verder te vormen. Hij is nu het hoogst gediplomeerde official 
binnen de liefhebbersafdeling en zal een grote meerwaarde zijn bij de verdere ontwikkeling van de 
scheidsrechteropleiding. Echter is er wel nog veel werk en zal dit de nodige tijdsinvestering en 
aandacht vereisen.  
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Zie werkingsverslag doelstellingen luik II 

• SD5: De Vlaamse Boks Liga heeft tegen 2020 een professionele bestuurlijke en 

administratieve werking en daardoor een meer optimale samenwerking met de leden 

van de federatie, uitgedrukt in een tevredenheid van 60%. 

 

De vorming van scheidsrechters gebeurt via een tutor en tutee systeem het heel jaar door en vindt 
elk jaar plaats indien er een inschrijving is.  
In 2020 heeft de VBL, na een lange afwezigheid, nogmaals de opleiding tot agent georganiseerd, voor 
de leden die geïnteresseerd zijn om een manager van een bokser te worden.  Er waren 10 cursisten 
en 8 hebben hun diploma behaald. 
 
 

Inspanningsverbintenis zachte indicatoren ‘Goed bestuur’ 
 

 

 

 

 

 

Harde indicatoren goed bestuur van de sportfederatie 

De Vlaamse boks liga is sinds 2017 gesubsidieerd en is begonnen aan hervormingen op vele vlakken. 

De algemene coördinator heeft zich ontfermt over de criteria van goed bestuur. Door een oude 

conservatieve bestuurscultuur, die dominant aanwezig was binnen de federatie heeft de algemene 

coördinator gemerkt dat er veel werk was met betrekking tot de criteria van goed bestuur. Echter is 

het de VBL toch gelukt om hierin veel grote stappen te zetten in 2017 en de lijn door te trekken in 

2018 en 2019 onder begeleidend oog van ons dossierbeheerder Koen Termont. Voor een uitgebreide 

opvolging van de vooruitgang verwijst de VBL naar het verslag betreffende ons bilateraal overleg 

over goed bestuur gehouden op 21 november 2019 met Koen Termont. Hierbij zijn al de dimensies  

van de code goed bestuur uitbundig geëvalueerd geweest, zijn er adviezen geformuleerd en heeft 

Koen Termont een score toegewezen. De VBL had een iets hoger als het gemiddelde score behaald 

van 79% en kon veel extra punten score door de adviezen te volgen en komende statutaire 

vergadering bepaalde zaken goed te keuren. De VBL gelooft dat het tegen 2019 een groter score 

boven het gemiddelde kan realiseren, aangezien tijdens de algemene vergadering van 2020 de 

meeste zaken met betrekking tot goed bestuur statutaire ter goedkeuring zal gepresenteerd worden.  

De VBL heeft een aparte tabblad voorzien op de website waar alles met betrekking tot goed bestuur 
opgevolgd kan worden. 
 

 
Figuur 90Tabblad goed bestuur startpagina website 

https://vlaamseboksliga.com/goed-bestuur/
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Zachte indicatoren goed bestuur van de sportfederatie 

De Vlaamse Boks Liga heeft een nulmeting uitgevoerd en heeft bepaald wat de beginscore was op de 
geselecteerde zachte indicatoren en welk niveau de Vlaamse Boks Liga wil bereiken binnen de 
huidige beleidsperiode. Deze zijn opgenomen in ons samenwerkingsovereenkomst. Aangezien de 
harde indicatoren voorrang hadden heeft het bewust gekozen om voor 2017 enkel voor één zachte 
indicator te gaan, namelijk het publiceren van het jaarverslag die op de website publiek staat. Echter 
in 2018 heeft de VBL zich geëngageerd voor vier zachte indicatoren en in 2019 voor nog eens 2 en 
2020 hier verder op ingezet. 
 
Op de algemene vergadering van 2018, 2019 en 2020 werd er gerapporteerd m.b.t. de omgaan met 
de code goed bestuur. Ook bevat onze nieuwe website  de basis informatie van de aangesloten clubs 
waardoor er nog een zachte indicator gerealiseerd is: 

 
http://vlaamseboksliga.com/recreatie/boksclub-finder/ 

 
De Vlaamse Boks Liga betrek verschillende organisaties in haar beleid. Het RVSP wordt heel nauw 
betrokken hierin en frequent om advies gevraagd. Maar ook laat het Stibbe en RVSP alsook VSF 
bijstaan in ons beleid wat betreft ethiek. 
 
Op de algemene vergadering van 2018 hebben verkiezingen plaats gevonden. Hiervoor hebben wij 
ook gebruik gemaakt van de bestuursprofielen bij de aanduiding van de mandaten.  Zodoende hopen 
wij een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur samen te stellen. 
 
De VBL nodigt frequent externe leden uit op bestuursvergaderingen, echter genieten deze geen 
stemrecht. De algemeen coördinator is op elke bestuursvergadering aanwezig en denkt mee. Hij mag 
ook agendapunten voorstellen.  De VBL is er ook in geslaagd de ambtstermijnen statutaire te 
beperken in de tijd. 
 
De VBL heeft nog geen uitgeschreven beleid inzake sociale vaardigheid en tot heden betrekt het geen 
externe leden in haar raad van bestuur.  
 
 Via deze weg realiseert het al enkele van de doelstellingen met betrekking tot de zachte indicatoren. 

 
 
 

# Zachte indicator Huidige 
score 
(0-4) * 

Streefdoel score (0-4) 

2017 2018 2019 2020 

1 De organisatie publiceert een jaarverslag 0  1    

2 De organisatie rapporteert over het omgaan 
met de code goed bestuur in de Vlaamse 
sportfederaties 

0  1   

3 De website van de organisatie vermeldt 
basisinformatie over de aangesloten clubs 

0  1   

4 De organisatie heeft gelimiteerde 
ambtstermijnen 

0    1 

http://vlaamseboksliga.com/recreatie/boksclub-finder/
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5 De organisatie heeft een gedifferentieerde, 
evenwichtige en competente raad van 
bestuur 

0  1   

6 De organisatie betrekt interne 
belanghebbenden in haar beleid 

0   1  

7  De organisatie heeft een beleid inzake 
sociale vaardigheid 

0   1  

8 De organisatie heeft een financieel of audit 
comité 

0     

9 De organisatie heeft een gedragscode (niet 
gepland maar wel gerealiseerd) 

0     

10 De organisatie heeft externe leden in haar 
raad van bestuur 

0  1   

11 De organisatie heeft een gepast systeem 
voor risicobeheersing 

0     

12 De organisatie heeft geschikte 
klachtenprocedures ( via VST) 

0     

13 De raad van bestuur delegeert op gepaste 
wijze taken aan comités 

0     

14 De organisatie heeft een beleid inzake de 
bestrijding van match-fixing 

0     

Tabel 12 overzicht zachte indicatoren (GROEN IS GEREALISEERD) 

* inschatting door Vlaamse Boks Liga 
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Verslag Ethiek 

API 

  

Hoe het API mandaat heeft en ondersteund en kenbaar gemaakt is: 

Zie strategische doelstelling 5 operationele doelstelling 5: 

OD 5: De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, 
preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s 
te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af te handelen. 

Wat met de meldingen gebeurd is en op welke manier het API het handelingsprotocol gevolgd 
heeft: 

In 2020 is er één melding gebeurd omtrent grensoverschrijdend gedrag. Deze is behandeld geweest 
binnen de ethische commissie, vervolgens bij de raad van bestuur gepresenteerd door de APA en is 
dan doorverwezen naar het Vlaams Sport Tribunaal. De VBL had een protocol opgezet. Dankzij deze 
case heeft de VBL gezien dat haar protocollen nog niet optimaal zijn en er fouten zijn gebeurd. 
Bijsturing zal daarom gebeuren waar nodig, zodat het afgestemd is op de werking van de VBL. Het 
was wel een goede eerste test en gaat vele goede beleidsmaatregelen voortbrengen. 

Datum melding Ontvankelijkheid Doorverwijzing 

December 2020 Ontvankelijk verklaard Klacht neergelegd bij het 
Vlaamse Sport Tribunaal. 

Eerste verhoor april 2021 

Nog geen sanctie 

Tabel 13 aantal meldingen API 2020 

 

voorstellen van het API op vlak van maatregelen om het preventiebeleid en interne procedures te 
optimaliseren: 
Zie strategische doelstelling 5 operationele doelstelling 5: 

OD 5: De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, 
preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s 
te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af te handelen. 

 

Preventie – vorming – sensibilisering  
Zie strategische doelstelling 5 operationele doelstelling 5: 

OD 5: De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, 
preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s 
te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af te handelen. 
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Adviesorgaan 
Zie strategische doelstelling 5 operationele doelstelling 5: 

OD 5: De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, 
preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s 
te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af te handelen. 

 

Tuchtrechtelijk systeem 
Zie strategische doelstelling 5 operationele doelstelling 5: 

OD 5: De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, 
preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s 
te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af te handelen. 

 

Sportclubondersteuning  
Zie strategische doelstelling 5 operationele doelstelling 5: 

OD 5: De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, 
preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s 
te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af te handelen. 

 

 


