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VERSLAG AV 2021 
 

Algemene Vergadering 2021. 
 

Datum: zondag 8 mei 2022 om 11 uur, aanmelden vanaf 10.30 uur. 
 

Locatie: accommodatie BC Golden Gloves Gent, Hurstweg 8, 9000 Gent 
 
 

Berchem, 31 mei 2022 
 
 

Geachte Lid, 
 

 
Een lid per club is stemgerechtigd, alsook éen officieel van elke afdeling en ten slotte de leden van 

de raad van bestuur. U dient in het bezit te zijn van uw geldige vergunningskaart. 
 

 
Praktisch 

Aanmelden en ontvangst met koffie/thee etc… 10 :30 – 11 :00 

Start statutaire gedeelte algemene vergadering 11:00 – 11:30 

Start ledenvergadering met Q&A (+ pauze met eten) 11:00 – 12:00 

Adres Hurstweg 8, 9000 Gent 
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DAGORDE 
 

Algemene Vergadering. 
 

1. Verwelkoming door de voorzitter van de raad van bestuur. 

a. Overleden leden ( Tom Perdaen) 

 

Stanley Clough, voorzitter van de Vlaamse Boks Liga, heet iedereen van harte welkom op de algemene vergadering 

van 2022 betreffende het jaar 2021. De voorzitter verzoekt eerst een minuut stilte ter nagedachtenis van  

Tom Perdaen, official van de VBL.  

 

2. Nazicht van de volmachten en stemgerechtigden. 

 

Raadslid Willy De Groof roept de aanwezigen, stemgerechtigde en volmachten af en bevestigt ze. 

Er zijn 49 stemgerechtigde leden fysiek aanwezig en 75 stemmen inclusief de volmachten. 

 

3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2021. 

 

Het verslag van vorig jaar is via mail op voorhand aan alle leden bezorgd geweest. Er zijn geen opmerkingen bin-

nengekomen. Het verslag van vorig jaar wordt unaniem door de algemene vergadering goedgekeurd. 

 

Status: Beslissing – Unaniem goedgekeurd 

 

4. Financieel verslag 2021: 

a. financiële verslaggeving. 

 

Het financieel verslag is digitaal bezorgd aan de leden van de Vlaamse Boks Liga. Dit betreft de jaarrekening, begro-

ting en bijhorende stukken. 

http://www.vlaamseboksliga.com/
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De algemeen vergadering wordt nog eens gevraagd voor eventuele opmerkingen. Het financieel verslag wordt door 

de algemene vergadering unaniem goedgekeurd. 

 

Status: Beslissing – Unaniem goedgekeurd 

 

b. Verslag secretaris. 

 

Het verslag van de secretaris is via mail aan alle leden bezorgd. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Het ver-

slag van de secretaris wordt door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd. 

 

Status: Beslissing – Unaniem goedgekeurd 

 

c. Verslag rekening nazichters. 

 

De rekeningnazichters zijn uitgenodigd geweest op het kantoor van de Vlaamse Boks Liga. Rekeningnazichter  

Eric Van Vaerenbergh. is op ons kantoor alles komen controleren en Francis De Donder. heeft de boekhouding via 

Teams gecontroleerd. Beide hebben een verslag opgesteld. Enkel het verslag van Eric is tijdig voor de AV binnenge-

komen, maar de algemeen coördinator deelt mee dat de heer Francis niet veel opmerkingen had en zijn verslag nog 

bezorgd. Deze zal achteraf gemaild worden.  De algemeen coördinator leest het verslag van nazichter Eric hard op 

voor de algemene vergadering. Het verslag wordt door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd. 

 

Status: Beslissing – Unaniem goedgekeurd – verslag 2de nazichter via mail bezorgen 

 

d. Verslag vergoedingen bestuursleden. 

 

De raadsleden voeren hun opdrachten uit op vrijwillige basis en ontvangen enkel een vergoeding voor gemaakte on-

kosten. Meer details vinden de leden terug in het financieel verslag. 

 

Status: informatief 
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5. Goedkeuring rekening vorig jaar (2021) 

 

De jaarrekening is via mail op voorhand aan al de leden van de Vlaamse Boks Liga bezorgd geweest. 

 

Status: Beslissing – Unaniem goedgekeurd 

 

6. Goedkeuring begroting 2022. 

 

De begroting is via mail op voorhand aan al de leden van de Vlaamse Boks Liga bezorgd geweest. 

 

Status: Beslissing – Unaniem goedgekeurd 

 

7. Goedkeuring jaarplan 2022 en meerjarig beleidsplan. 

 

Het jaarplan en meerjarig beleidsplan is via mail op voorhand aan al de leden van de Vlaamse Boks Liga bezorgd 

geweest. 

 

Status: Beslissing – Unaniem goedgekeurd 

 

 

8. Kwijting bestuurders. 

 

De algemene vergadering wordt verzocht voor de kwijting van het huidige bestuur. Enkele leden van de VBL ver-

zoeken een verduidelijking omtrent de zaak bij het VST. Ze zouden verzoeken een antwoord op de vragen die via 

mail verstuurd zijn. Er wordt ongenoegen geuit over het behandelen van het dossier bij de VST. De raad van bestuur 

deelt mee dat dit een eerste keer was dat er zo een situatie zich voortdeed en dat het een heel moeilijke situatie was. 

 

Een lid verzoekt ook verduidelijking omtrent het niet rondsturen van de motivatiebrieven. De raad van bestuur 
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deelde mee dat ze dit op laatste moment hebben teruggetrokken. Desbetreffende lid vraagt daarom aan de raad van 

bestuur om eerst de kandidaten zich te laten voorstellen. 

 

Status: Beslissing – bestuurderskwijting unaniem goedgekeurd 

 

9. Aanduiden 2 rekeningnazichters. 

 

Thomas Abbeel en Sabri Belhadj worden door de algemene vergadering aangeduid als nieuwe rekeningnazichters. 

De Vlaamse Boks Liga wil graag Francis De Donder van Boksteam Zele en Eric Van Vaerenbergh van Ronin bedan-

ken voor hun inzet en het uitvoeren van de controle. 

 

Status: Beslissing – twee nieuwe rekeningnazichters aangeduid. 

 

10. Werkingsverslag Vl. Liefhebbersafdeling. 

 

Het werkingsverslag van VLBA is via mail aan alle leden bezorgd. 

 

11. Werkingsverslag Vl. Elite Boksafdeling. 

 

Het werkingsverslag van VEBA is via mail aan alle leden bezorgd. 

 

12. Werkingsverslag Vl. Scheidsrechters afdeling. 

 

Het werkingsverslag van VSA is via mail aan alle leden bezorgd. 
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13. Verslag algemeen coördinator: 

a. Goed bestuur omgang door de federatie 

 

De Vlaamse Boks Liga gebruikt de code goed bestuur om aan “Good governance” te doen. Wij blijven ons hiervoor 

inzetten en proberen op de 3 dimensies te verbeteren. De voorbije jaar hebben wij geen specifieke acties onderno-

men. De komende jaren zullen wij ons inzetten om te verbeteren op interne verantwoording. 

 

b. Afwijkingen goed bestuur 

 

Er zijn geen bijkomende afwijkingen genoteerd in 2021. 

 

c. Belangenconflict 

 

In 2021 zijn er geen situaties opgenomen in het register van belangenconflicten. 

 

14. Verkiezingen raad van bestuur 

De verschillende nieuwe kandidaten krijgen de gelegenheid om zichzelf voor te stellen.  

De leden hebben bij het aanmelden hun stembriefjes ontvangen via Raadslid Willy De Groof en vullen deze in. Ze 

worden vervolgens verzameld in een doos. De 2 rekeningnazichters en 2 getuigen gaan de stemming controleren 

onder toezicht van de algemeen coördinator. De stembriefjes zijn door de 2 rekeningnazichters eerst apart geteld ge-

weest en vervolgens door de 2 getuige ( Jef Van Driessche en Erica Van Hulle) nagekeken. Vervolgens zijn de stem-

briefjes geopend door rekeningnazichter 1 en  hardop voorgelezen terwijl controleur 1 meeleest ter bevestiging en 

vervolgens heeft rekeningnazichter 2 de stemmen per naam genoteerd onder toezicht van controleur 2. De algemeen 

coördinator hield toezicht zodat iedereen geconcentreerd bleef in de opdracht. 

  

http://www.vlaamseboksliga.com/


 
Secretariaat, correspondentieadres 

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

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

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

Maatschappelijke zetel en bezoekadres 

Vlaamse Boks Liga vzw 

P.a. Boomgaardstraat 22/34 
2600 Berchem 

www.vlaamseboksliga.com  

Resultaat stemming: 

Kandidaat Aantal stemmen 

Stanley Clough 28 

Emmanuel Demanet 52 

Brahim Ait Aadi 61 

Willy De Groof 45 

Luc Dhondt 23 

André Snoeckx 30 

Jean Houblon 25 

Ivo Cilurzo 39 

Tom Flachet 40 

Delfine Persoon 46 

Alain Denon 30 

 

De heer Jef van Driessche leest het resultaat van de stemming voor de algemene vergadering voor in aanwezigheid 

van de rekeningnazichters en Erica Van Hulle. 

 

Het bestuur aangeduid via stemming door de algemene vergadering zal er als volgt uitzien: 

• Brahim Ait Aadi 

• Emmanuel Demanet 

• Delfine Persoon 

• Willy De Groof 

• Tom Flachet 

• Ivo Cilurzo 
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Ledenvergadering. 
 

1. Beleid ethiek stand van zaken 

 
De algemeen coördinator deelt mee dat de sportsector de laatste jaren inzet op beleid omtrent SGG en ethiek. DE 

voorbije jaren heeft de VBL hier ook op ingezet middels sensibilisering, bijscholingen en het opstarten van een wer-

king rond een aanspreekpunt integriteit en een meldpunt. De VBL maakt het aanspreekpunt integriteit op federatie 

niveau nogmaals bekend en deelt mee dat zij altijd terecht kunnen bij Yamina Zebchine. De algemeen coördinator 

deelt ook mee dat Lisa ons team uitbreidt in de ethische commissie. Zij heeft een achtergrond in psychologie. 

 

Met de commissie ethiek hebben wij ook gedragscodes ontwikkeld. Deze zal door de verschillende actoren in de 

bokssport ondertekend moeten worden, zodat wij kunnen reageren op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De voorbije jaar zijn er opleidingen georganiseerd voor de vorming van de club-api. Er zijn al vele clubs die hier op 

zijn ingestapt maar er is nog een lange weg te gaan. We zullen daarom dit jaar met onze partners hier verder op in-

zetten en hopen dat de clubs zich hiervoor engageren, zodat wij een sterk netwerk aan club-api’s kunnen vormen die 

goed samenwerken met de federatie api. 

 

Als federatie willen wij ook een duidelijk signaal sturen dat wij tegen pesten zijn. Wij hebben daarom voor elke club 

een DOE-BOEK tegen pesten bezorg. Dit is een handleiding om pestgedrag aan te kaarten binnen de club. Wij doen 

daarom een vriendelijke oproep om dit boekje door te nemen en samen pest gedrag binnen de clubs aan te kaarten 

zodat wij waken over de integriteit van iedereen. 

 

De Vlaamse Boks Liga heeft ook voor elke club een boek bezorgd omtrent boksen en pedagogie en specifiek voor 

kinderen. Dit is wat lectuur voor de coaches en bestuur en is specifiek gefocust op de jeugd. 
 

2. Ledenadministratie en onlinesysteem feedback en update 

 
De algemeen coördinator vraagt aan de leden van de AV of er nog opmerkingen zijn m.b.t. de ledenadministratie. Er 

komen geen specifieke opmerkingen. Er wordt meegedeeld dat in de toekomst nog wat aanpassingen zullen gebeu-

ren i.f.v. gebruiksvriendelijkheid. 

 

De VBL deelt ook mee dat nog niet alle clubs hun leden goed registreren en dat wij een decretale verplichting heb-

ben om de leden te verzekeren. Ons huishoudelijk reglement verplicht ook iedereen om alle leden correct aan te slui-

ten indien uw club aangesloten is bij de VBL. De voorbije jaren heeft de VBL geen strenge controles hierop uitge-

voerd, maar wij gaan dit strenger controleren. 

  

http://www.vlaamseboksliga.com/


 
Secretariaat, correspondentieadres 

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

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

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

Maatschappelijke zetel en bezoekadres 

Vlaamse Boks Liga vzw 

P.a. Boomgaardstraat 22/34 
2600 Berchem 

www.vlaamseboksliga.com  

 
3. Fightrep stand van zaken 

 
De ontwikkeling van Fightrep zijn goed verlopen. We hebben een goede app, maar die nog niet optimaal werkt. Wij 

hebben helaas door de maatregelen rond de bestrijding van covid veel vertraging opgelopen. Wij zullen hopelijk dit 

jaar volledig rond zijn. Ivo Cilurzo geeft ook een verdere verduidelijking omtrent de app en de vooruitgang. 

 
4. Vechtsport Expertise Centrum (VEC) stand van zaken 

 
De Vlaamse Boks Liga is samen met haar partners gestart met het uitrollen van een vechtsport centrum te Brussel 

zoals meegedeeld op de AV van vorig jaar. De bouwaanvraag is ingediend en wij wachten een officiële goedkeuring. 

Deze zou ergens eind juni rond moeten zijn en dan kan er officieel gestart worden met de werken. Er wordt ook nog 

steeds gezocht naar extra financiering door de VUB. Tot heden ziet het er naar uit dat alles vlot verloopt. 

 

Volgens de planning zou oplevering half april 2024 moeten zijn. De VBL zal de leden op de hoogte houden m.b.t. de 

verdere ontwikkelingen rond dit dossier. 

 
5. Q&A 

 
De leden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Een lid deelt mee dat hij het vervelend vindt dat er niet in het 

Frans wordt gecommuniceerd ondanks er toch heel wat Brusselse club bij de VBL zijn en dus ook Frans spreken.  

 

De Vlaamse Boks Liga haar standpunt is hier heel duidelijk in. Sport valt onder de bevoegdheden van de gemeen-

schappen dus onze voertaal is Nederlands. De leden kunnen allemaal ook beamen dat wij heel flexibel hierin zijn en 

leden die frans spreken altijd geholpen zijn. Echter om te verzoeken dat wij hier officieel meer op inzetten kunnen 

wij niet op ingaan. Clubs in de uitzonderlijke regio van het B.H.G. hebben de vrije keuze om aan te sluiten bij de 

LFB of VBL. Niemand is verplicht om bij de VBL aan te sluiten. Wij zullen de leden altijd optimaal ondersteunen, 

maar de norm blijft wel Nederlands.  

 
 

Stanley Clough,       Etienne Brusselmans. 
Voorzitter        Secretaris 
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