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Dagorde - vergadering raad van bestuur vergadering 97 
 

Datum: donderdag 19 mei 2022 om 19 uur. 
 

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

 
Aanwezig:  Willy De Groof (bestuurder), Emmanuel Demanet (bestuurder), 

Brahim Ait Aadi (bestuurder), Ivo Cilurzo, Delfine Persoon en Tom 
Flachet 

 
Verontschuldigd:   
 
Afwezig:  
 
Uitgenodigd:   Ibrahim Emsallak    
 

 
Onderwerp: INSTALLATIE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 2022-2026 
 

1. Verwelkoming op de installatievergadering op ons bureau: 1 minuten 

 

De algemeen coördinator heet de nieuwe bestuurders welkom op het kantoor van de Vlaamse Boks Liga. 

Raadslid Tom Flachet en Delfine Persoon volgen de vergadering via MS Team bij aangezien zij er niet 

fysiek bij konden zijn door andere verplichtingen. 

 
Status: informatief 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 

 
2. Voorstelling nieuw bestuur 

 

De verschillende bestuursleden stellen zich één voor één aan elkaar voor, aangezien er nieuwe raadsleden 

zijn bijgekomen. 
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3. Verdeling documenten: 15 minuten 
a. Statuten 
b. Inwendige orde 
c. Sportcodex 
d. Gedragscodes + ondertekening 
e. Bestuursprofielen 

De verschillende aanwezigen ontvangen de statuten, inwendige orde, gedragscodes en de bestuursprofie-

len. De bestuursprofielen worden besproken en toegelicht aan de raadsleden.  Vervolgens wordt de struc-

tuur van de VBL in detail besproken.  De afdelingen en hun werkingen worden  kort toegelicht en later in 

detail, zodat de nieuwe raadsleden een beeld kunnen vormen over de werking van de VBL. Ook de 

KBBB wordt gekaderd. 

 
Status: informatief 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 

 
4. Toelichting werking VBL, afdelingen en bestuursorgaan: 30 minuten 

a. VLBA,VEBA en VSA 

 

De werking van de afdelingen worden in detail besproken. Er wordt ingegaan op de samenstelling en hoe 

dit verwoord is in de inwendige orde. Hun taken en bevoegdheden worden toegelicht. 

Sommige raadsleden hadden wat vragen over de samenstelling en de inwendige orde wordt geraadpleegd 

om de exacte procedure toe te lichten. 

 
Status: informatief 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 
b. Ethische commissie, Medische commissie, Disciplinaire commissie en topsportcommissie (+ jeugd) 

De Ethische en medische alsook disciplinaire commissie worden toegelicht. De topsportcommissie valt 

onder de VLBA en heeft een samenstelling dat vastligt via Sport Vlaanderen. Er is ook een topsport co-

missie. In de toekomst hadden wij ook graag een commissie apart omtrent jeugd. 

 
Status: informatief 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 
c. Raad van Bestuur + functie Etienne 

De werking van de raad van bestuur wordt toegelicht. Ook de taken en de betrekking van Etienne wordt 

besproken. De raad van bestuur zou graag voormalig raadslid Etienne willen behouden als schatbewaar-

der zonder stemrecht. Deze zou dan nog opdrachten uitvoeren voor de VBL, maar kan niet meestemmen 

als bestuurslid. De raadsleden zien hier geen problemen in. 

 
Status: informatief 
Opvolging – bijkomende info: geen. 
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d. Volmachten rekening 

Binnen het bestuur kunnen 3 mensen een volmacht krijgen op de rekening van de VBL. Deze zullen ook 

opnieuw verdeeld moeten worden. Voordien was het de voormalige voorzitter Stanley Clough, secretaris 

Etienne Brusselmans en raadslid Willy De Groof. 

 

Etienne Brusselmans zal toegang krijgen tot de rekening, maar onder toezicht van Willy De Groof en 

Brahim Ait Aadi. De voorzitter vraagt of hij ook inzage kan krijgen tot de rekening. Dus geen betalingen 

of geen ondertekeningen, maar gewoon mee kan volgen. Dit zal nog verder onderzocht worden aangezien 

raadslid Willy denkt dat er maar 3 mensen toegang tot de rekening kunnen krijgen. 

 
Status: beslissing 
Opvolging – bijkomende info: Natrekken hoeveel toegang tot rekening kunnen krijgen en toegang verlenen. 

 

 
e. Algemene vergadering 

De werking van de algemene vergadering wordt toegelicht en hoe deze zich verhoudt binnen de VBL. 

 
Status: informatief 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 

 
f. Sport Vlaanderen/ Topsport Vlaanderen/ NADO Vlaanderen/LIANTIS/De kleine Prins 

Sport Vlaanderen, Topsport Vlaanderen, Nado Vlaanderen, Liantis, De Kleine Prins, VST, BOIC, en Mul-

tisafepay worden kort toegelicht. Dit zijn allemaal belangrijke stakeholders van de Vlaamse Boks Liga. 

Binnen al deze instituten of partners dienen wij contactpersonen aan te duiden of een verantwoordelijke. 

 
Status: informatief 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 
5. Bestuursleden delen hun visie en ambities: 

De verschillende bestuursleden krijgen de gelegenheid om hun ambities toe te lichten. Elke raadslid mag 

om de beurt zijn of haar interesse doorgeven of zaken die ze absoluut niet zien zitten. 

 

Raadslid Demanet start en geeft zo een voorzet aan de andere. Hij wordt gevolgd door raadslid Ait Aadi 

en Willy De Groof. Raadslid Willy De Groof maakt kenbaar dat hij de rol van secretaris niet op zich wil 

nemen. Vervolgens geeft raadslid Cilurzo een toelichting gevolgd door Raadslid Delfine Persoon en Tom 

Flachet. 

 

Geen enkele raadslid stelt zich direct kandidaat voor het voorzitterschap. Raadslid Tom Flachet ziet het 

zitten om de taken van de secretaris op zich te nemen, zoals de verslaggeving. Etienne Brusselmans zal 

als niet stemgerechtigde de betalingen uitvoeren onder toezicht van raadslid Brahim Ait Aadi en De Groof 

Willy, alsook de ongevalsaangifte, toelatingen en contracten. Raadslid Willy De Groof zal Etienne ontlas-

ten van de kalender en dit vanaf nu beheren. 
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Raadslid Brahim Ait Aadi maakt ook kenbaar dat hij zijn hobby als official nog niet wil opgeven, aange-

zien het een grote passie is voor hem en vindt dat hij nog zeker een mandaat moet doen vooraleer hij zo 

een verantwoordelijkheid als het voorzitterschap op zich kan nemen. Hij stelt zich daarom niet kandidaat 

als voorzitter. 

 

Raadslid Delfine Persoon ziet het zeker zitten om zich te engageren omtrent doping, jeugd en eventueel 

later ook topsport. Voor het voorzitterschap stelt zij zich niet kandidaat. 

 

Raadslid Ivo Cilurzo wil zich verder engageren voor de bokssport en voornamelijk via de liefhebbersaf-

deling en het verder uitrollen van lopende projecten. 

 

Raadslid Tom Flachet wil zich inzetten voor de bokssport en op gelijke kansen voornamelijk ook op vlak 

van topsport. Daar wil hij graag een duidelijke en transparant beleid. Hij wil zich ook engageren voor 

jeugd. De taken van secretaris zou hij ook wel op zich nemen zoals ze nu verdeeld zijn. 

 
Status: informatief 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 

 
6. Toewijzen van functies + stemming: 

 

Raadslid Emmanuel Demanet wordt aangeduid als voorzitter en wil iedereen bedanken voor het vertrou-

wen. Hij gaat zijn taken binnen de VEBA voortdoen en wil als voorzitter er volledig voorgaan met zijn 

nieuw bestuur. 

 

Raadslid Tom Flachet zal de rol van secretaris op zich nemen en vanaf heden de verslaggeving tijdens 

vergadering doen. 

 

Etienne wordt als niet stemgerechtigde aangeduid als schatbewaarder en zal betalingen uitvoeren onder 

toezicht van raadslid Willy De Groof en Brahim Ait Aadi, de ongevalsaangifte ontvangen en beheren, de 

contracten beheren en toelatingen behandelen. 

Raadslid Willy behoudt zijn voormalige taken alsook zijn volmacht op de rekening en neemt de kalender 

over van Etienne Brusselmans. 

 

Raadslid Brahim Ait Aadi wordt aangeduid als ondervoorzitter van de Vlaamse Boks Liga. 

 

Raadslid Delfine Persoon wordt aangeduid als dopingverantwoordelijke. 

 

Raadslid Ivo Cilurzo zal als contactpersoon richting Liantis dienen, toegang verleend krijgen tot De 

Kleine Prins en de VLBA officieel versterken. 
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Vertegenwoordiging op de KBBB zal gebeuren door de voorzitter Emmanuel Demanet, ondervoorzitter 

Brahim Ait Adi en raadslid Willy De Groof. Willy is ook secretaris van de KBBB met stemrecht. 

 

In de VEBA zetelt de voorzitter Emmanuel Demanet, in VLBA zetelt raadslid Willy De Groof en Ivo Ci-

lurzo en in de VSA zetelt ondervoorzitter Brahim Ait Aadi. De verschillende commissie worden georgani-

seerd in lijn met de inwendige orde. 

 

Via deze weg zijn de profielen aangeduid. Andere rollen zullen op een volgende vergadering verder be-

sproken en aangeduid worden. 

 
Status: beslissing 
Opvolging – bijkomende info: Verder bespreken eerstvolgende vergadering 

 

 
7. Voorstelling RVSP 

 

Mevrouw Els Dom is de vergadering bijgevoegd en geeft een presentatie omtrent het RVSP, hun opdrach-

ten, bestaansreden, beleid en samenwerking met de VBL. Ze wens het nieuwe bestuur nog veel succes 

met mandaat en bestuursperiode. 

 
Status: informatief 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 

 
8. Varia 

 

Ondervoorzitter Brahim Ait Aadi vraagt een adminlogin voor Boxebelgium aan de algemeen coördinator. 

Deze zal via mail bezorgd worden. 

 

Vanaf 2023 zullen alle leden van de raad van bestuur via de fanclub aansluiten voor hun functie als be-

stuurder. Indien ze actief zijn als coach, clubbestuurder, enz… dan dient dit via die club te gebeuren. 

De algemeen coördinator vraagt of de raad van bestuur eens kan bespreken om een gunstige rooster van 

aan -en aftreden te realiseren. Wij hebben namelijk een unieke situatie waarbij we 3 nieuwe en 3 voorma-

lige bestuurders hebben. Indien de raad van bestuur het ziet zitten om het met de algemene vergadering te 

bespreken om 3 personen een mandaat van 6 jaar uitzonderlijk toe te kennen. Zo zullen er 3 bestuurders 

terug kiesbaar worden na 4 jaar en nog eens drie 2 jaar later. Zodoende kan zich er nooit een situatie voor-

doen waarbij heel het bestuur uittredende is. Om duurzaamheid te realiseren lijkt het de algemeen coördi-

nator daarom interessant om dit eens te bespreken. Ondervoorzitter Brahim Ait Aadi deelt mee dat hij dit 

al eens in het verleden had voorgesteld. Dit zal nog in de toekomst besproken worden om een duurzame 

werking van de VBL te waarborgen. 
 
Status: informatief 
Opvolging – bijkomende info: Volgende vergadering rooster van aan -en aftreden bespreken.  
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VASTE AGENDAPUNTEN. 
---------------------------------- 

 
Onderwerp: goedkeuring verslag vorige vergadering, verslag nr. 96. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Status: beslissing - unaniem 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

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

 
Onderwerp: financiële update t.e.m. 1-4-2022. 
 
Raadslid Willy De Groof geeft een financiële verslaggeving en geeft de cijfers m.b.t. de leden van de 

VBL: 

Er zijn 2590 aangesloten leden aangesloten, waaronder 90 clubs.   

(Online ledenplatform: 2475 leden en 90 clubs) 

 

 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 
 
Onderwerp: nazicht To Do lijst.  
 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 
 

 
Onderwerp: mededeling(en) in verband de K.B.B.B.  
 

De voorzitter van de Vlaamse Boks Liga Emmanuel Demanet vraagt om voormalige voorzitter Stanley 

Clough en voormalige secretaris Etienne Brusselmans voor te stellen als erelid van de VBL voor al hun 

inspanningen en realisatie die zij hebben gedaan voor de bokssport. Alle raadsleden gaan unaniem ak-

koord. Op de volgende vergadering van de KBBB zullen Stanley Clough en Etienne Brusselmans als 
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erelid voorgesteld worden. 
 

Er zijn veranderingen met betrekking tot de werking rond Boxrec. Dit zal besproken worden op de koe-

pelvergadering. 

 

De vertegenwoordiging van AIBA dient besproken te worden met de collega’s om de werking optimaler 

te doen verlopen. 

 
 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 
 

 
Liefhebbersafdeling – Nat. Topsportcommissie. 

 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: inschrijvingsformulier en reglement zal ten gepaste tijd worden bezorgd. 

 

 
Eliteafdeling. 

 
 
Status: toelichting. 
Opvolging – bijkomende info: geen. 

 
 

Scheidsrechters afdeling. 
 
 

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

 
Het correspondentieadres van de VBL zal aangepast worden richting het bureau op de Boomgaardstraat 

22/34 – 2600 Berchem. 

 

Er zal een whatsappgroep opgericht worden voor snelle communicatie indien nodig. 
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Voor het verslag opgemaakt op 9 juni 2022. 
 
In opdracht: 
 
Ibrahim Emsallak, coördinator 
 
 
Voorzitter,         Secretaris, 
 
Emmanuel Demanet       Tom Flachet 
 
 
 

 
Data volgende vergadering(en) 2022 (onder voorbehoud Covid maatregelen). 

 
16 juni 2022 

 
Geen vergaderingen voorzien juli en augustus. 
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