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Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
De RVB verneemt het overlijden van Noël Palfliet en betuigt zijn medeleven met de familie, vrienden en
collega’s. De voorzitter zal de begrafenisplechtigheid bijwonen (noot verslaggever: wij vernamen ook het
overlijden van Argot Reynders. De voorzitter woonde ook diens begrafenisplechtigheid bij en betuigde
namens de RVB onze deelneming).
1. Sportkalender
TC basketbal
Op 30 oktober 2014 speelde onze nationale ploeg een oefenwedstrijd spelen tegen Nederland in ’s
Hertogenbosch. De RVB vraagt Bjorn Mus een kort verslag met enkele foto’s over te maken.
Bjorn Mus meldt dat hij commissaris Roland Borny opvolgt als secretaris van KOPSK. Vanaf januari 2015
start TC Basketbal opnieuw met het samenstellen en uitbouwen van de nationale ploeg basketbal. Met
uitzondering van de zomermaanden spelen ze graag regelmatig (maandelijks of tweemaandelijks) een
training, interland of vriendenwedstrijd. Een weekend voorzien ze ook BENELUX te spelen (+ nog een
bijkomend team uit Duitsland, Ierland of Frankrijk) in Oostende. De RVB gaat hiermee principieel akkoord.
De penningmeester zal Bjorn contacteren (o.a. voor het gebruik van de sportzaal te Wilrijk).
BK judo
Dit ging op 20 december 2014 (voor de laatste maal) door te Lichtervelde. Rudy Demaere maakte het
verslag over. Dit zal eveneens verschijnen in het bondsblad van de VJF. De RVB dankt Rudy en de
medeorganisatoren voor de jarenlange inzet.
TC fiets
De RVB ontving een aanvraag voor de organisatie van de Vlaams kampioenschappen mountainbike én
cyclocross wedstrijd in Maldegem, wijk Zandakkers op 18 januari 2015 om 10.30 uur. Het is de bedoeling
om hier jaarlijks een wedstrijd in te richten. De secretaris zal de wedstrijd en prijsuitreiking bijwonen.
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BK trailrun
Op 14 maart 2015 gaat de 2e Blaarmeersentrail Gent (trailrun per ploeg of individueel) door.
De sportsecretaris bestelt de gevraagde medailles en bekers.
De cross start om 14.00 uur, maar op de crosskalender staat 14.30 uur vermeld. De RVB vraagt de TC
atletiek dit aan te passen in de crosskalender.
De KGPAC is bezig met de ontwikkeling van een website voor de trailrun met linken naar de BPSB.
Wanneer de website klaar is, stuurt Andy De Dobbeleer de nodige gegevens door. De RVB is akkoord om
deze informatie dan ook op te nemen in de kalender. De voorzitter zal de webmaster contacteren.
EK judo
Van 10 tot en met 13 mei 2015 gaat de USPE het EK judo in Dresden (Duitsland). De RVB bespreekt de
delegatie rekening houdend met de prestaties op het voorbije BK, het niveau van de atleten en de
budgettaire mogelijkheden. De penningmeester zal de betrokkenen contacteren. De voorzitter zal
vervolgens de USPE en de lokale organisator verwittigen.
EK tafeltennis
De RVB bespreekt de delegatie voor het EK tafeltennis van 27 tot en met 31 mei 2015 in Varna (Bulgarije)
rekening houdend met de voorbije BK, het niveau van de atleten en de budgettaire mogelijkheden. De
penningmeester zal de TC contacteren. De voorzitter zal de USPE en de lokale organisator verwittigen.
Nederlands open kampioenschap ‘adventure race’ voor politie
De uitnodiging voor de ‘adventure race’ voor politie van 15 tot 19 juni 2015 in Amsterdam werd
gepubliceerd op de website (noot verslaggever: inmiddels werd de organisatie geannuleerd wegens
gebrek aan belangstelling). De RVB vraagt bij zulke externe uitnodigingen te vermelden dat men dient in
te schrijven via de BPSB. De voorzitter zal de webmaster contacteren.
TC Fiets
De uitnodiging voor de Danish Police Tour van 29 juni tot en met 3 juli 2015 werd gepubliceerd op de
website en overgemaakt aan de TC Fiets. Men dient in te schrijven via de BPSB.
Golf
De uitnodiging voor de Police World Golf Cup van 19 tot en met 23 augustus 2015 werd gepubliceerd op
de website. Men dient in te schrijven via de BPSB.
TC Tennis
De USPE organiseert van 12 tot en met 19 september 2015 het EK in Milaan (Italië). De RVB bespreekt
de delegatie rekening houdend met de voorbije BK, het niveau van de atleten en de budgettaire
mogelijkheden. De voorzitter zal de TC contacteren en tevens de USPE en de lokale organisator
verwittigen.
TC schieten
De Duitse politiesportbond organiseert hoogstwaarschijnlijk het USPE EK in Hannover van 23 tot en met
29 september 2015. De bevestiging zou spoedig volgen.
De uitnodiging voor het eerste World Police Service Pistol Shooting Championship van 4 tot en met 7 mei
2015 in Boedapest (Hongarije) zal worden gepubliceerd op de website. Men dient in te schrijven via de
BPSB.
2. Koepeloverleg
Het koepeloverleg ging door op 08 december 2014.
Vincent Marchal (Politie Namen) tracht de nationale volleybalploeg te laten trainen in Brussel (Geruzet)
en organiseert het jaarlijkse internationale tornooi in Namen.
Volgende overleg is gepland op 09 maart 2015 te 16.00 uur (DGR Brussel). Tijdens dit overleg zullen o.a.
de deelnames aan en de delegaties voor de EK besproken worden.

2

3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand
De penningmeester geeft aan de RVB een overzicht van de budgettaire toestand. Inmiddels werd de
beloofde federale dotatie voor 2014 overgemaakt.
4. Bloso Vlaamse overheid
Op 20 december 2013 heeft de Vlaamse Regering het decreet inzake gezond en ethisch sporten (GESdecreet) afgekondigd. Dit decreet vervangt het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch
verantwoorde sportbeoefening. Het GES-decreet is op 30 april 2014 in werking getreden en vanaf 1
januari 2015 zullen de ‘opdrachten/verplichtingen’ voor de sportfederaties op het vlak van gezond sporten
wijzigen. Omdat elke federatie goed zou weten wat verwacht wordt binnen het nieuwe decreet, maakten
VSF en de overheid samen een checklist op. Deze checklist voor erkende Vlaamse sportfederaties is een
hulpmiddel om na te gaan of de nodige elementen voor een onderbouwd gezond en ethisch sportenbeleid aanwezig zijn in de organisatie. De checklist geeft de minimale verplichtingen voor federaties mee,
vanuit het GES-decreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit, maar stimuleert ook in het algemeen een
onderbouwd beleid in de federatie.
De ondervoorzitter en de sportsecretaris bekeken de checklist. Volgende stappen dringen zich op:
• Het betrekken van een arts bij de opmaak en uitvoering van ons beleidsplan. De ondervoorzitter
zal polsen bij de Federale Politie naar een kandidaat.
• De analyse van de sportrisico’s (bv. op basis van statistische gegevens van Ethias).
• De communicatie over deze risico’s aan onze leden (bv. informatie via website en AV).
• De ev. aanbeveling van een sportmedisch onderzoek voor bepaalde doelgroepen (leeftijd,
sporttak…).
De RVB neemt kennis van de Nieuwsbrief Sport voor Allen (2 december 2014 - jaargang 7, nr. 11).
5. Sportuitrusting
De TC basketbal bezorgde een grote hoeveelheid sportuitrusting terug. Er ontbreken nog enkele stukken.
6. Implementatie EPLA (Europese politie fitheid badge)
De voorzitter zal deze standaard aan de nieuwe minister van binnenlandse zaken overmaken met de
suggestie deze in de Belgische politie te implementeren.
De RVB zal onderzoeken of er bij een of andere Belgische politiedienst, -school of –korps (Vlas) een test
kan worden uitgevoerd.
De EPLA zal via Infosport en onze website bekendgemaakt worden. Op www.uspe.org kan men de EPLA
documentatie en banners downloaden.
7. Communicatie
Website
De webmaster zorgde voor de gewenste vermelding van de crosscupkalender op de nieuwspagina en op
de download area. Er werd een link aangemaakt bij Actueel, net onder de gewone kalender. Nu ziet de
bezoeker vanop de homepagina meteen zowel de gewone kalender als de crosscupkalender. De
sportsecretaris zal de sportkalenders verder bekijken.
Digitaal magazine
De sportsecretaris stelt voor de mogelijkheden en meerwaarde van een digitaal magazine naast de
website en de facebookpagina te onderzoeken. O.a. omwille van de kostprijs werden in vele andere
sportbonden (bv. Duitse politiesportbond DPSK) de hard copy vervangen door een digitale versie.
Nadelen van enkel een digitaal magazine zijn het niet bereiken van sportvrienden zonder internet en het
verlies van de charme van een te lezen boekje. Het digitaal magazine zou kunnen verspreid worden via
de website, facebook en de TC's. Ook een verschijning via polsupport, infonews, lokale intranet,... zijn
mogelijk. Het succes van dergelijk magazine is up to date informatie. Als de info in een magazine
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achterhaald is, dan verdwijnt de aandacht voor het magazine. De RVB zal dit voorstel hernemen.
8. Medailles
David Stevens zal Wilsport contacteren over de levering van medailles en trofeeën. De voorzitter zal de
webmaster vragen de contactgegevens van de sportsecretaris te actualiseren.
De sportsecretaris stelt voor oorkondes uit te reiken ter aanvulling/vervanging van medailles. Een
oorkonde is een geschreven document dat ev. een medaille vervangt. Qua kostprijs is dit voor de BPSB
een meerwaarde als er bv. iets kan geregeld worden met de Drukkerij van de Federale Politie. Een
oorkonde kan ook toegevoegd worden aan het persoonlijk dossier van de sporter binnen de politiezone.
Uiteraard dient te worden afgewogen of dit zal gesmaakt worden door de meerderheid van de atleten. Een
bevraging bij de TC's lijkt dan ook aangewezen. De sportsecretaris toont een voorbeeld van zulke
oorkonde. De RVB vindt het idee interessant (bv. deelname aan BK, selectie voor EK). De voorzitter zal
een aangepast model laten uitwerken.
9. BOIC
De voorzitter zal zorgen voor de verantwoording aan het BOIC (dossier 2014).
- koepeloverleg op 08 december 2014 en 09 maart 2015, telkens om 16.00 uur DGR Brussel;
- vergadering RVB (kern) op ma 16 februari 2015 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk).
Ontvangst TC atletiek
De RVB nodigt de volledige TC atletiek uit op de volgende RVB (zie lager) voor overleg over de werking
en de toekomst van de TC. Hierbij zal ook de selectieprocedure voor de deelname aan het EK veldlopen
in 2016 aan bod komen.

Luc Smeyers,
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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