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Datum vergadering:
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Aanwezig:

Luc Smeyers, voorzitter
Carlos De Walsche, ondervoorzitter
Lucien Taveirne, penningmeester
David Stevens, sportsecretaris
Leo Mares, secretaris

Verontschuldigd:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Sportkalender
EK/BK/TC judo
De resultaten van het EK judo in Dresden:
-73 kg: Hermans Andy 7e plaats;
+100 kg: Vandevenne Dimitri 5e plaats.
De RVB vraagt aan Marc Haspeslagh of hij zich nog verder wil engageren binnen de TC judo. Dimitri
Vandevenne en Andy Hermans (PZ Leuven) hebben dit reeds gedaan.
USPE EK wielrennen
Dit gaat van 15 tot en met 19 september 2016 door in Erpe-Mere. De voorzitter heeft op 21 mei 2015 een
overleg gehad in Erpe-Mere met het gemeentebestuur, de korpschef en Jeroen De Smet. Zowel het
gemeentebestuur als de lokale politie hebben hun volledige medewerking toegezegd. USPEafgevaardigde Willoughby Catherine zal van 18 tem 21 juli 2015 in Erpe-Mere verblijven in voorbereiding
van het EK.
USPE EK tafeltennis
Dit heeft plaatsgevonden van 27 tot en met 31 mei 2015 in Varna (Bulgarije). Volgens begeleidster Louise
Vekemans is alles prima verlopen.
TC voetbal
De Nederlandse damesvoetbalploeg vroeg om een oefeninterland te spelen tegen België. De
penningmeester zal dit verder bekijken (oa. verblijf).
BK volleybal
Op vrijdag 05 juni 2015 organiseert de PZ Wetteren-Laarne-Wichelen dit BK.
De ondervoorzitter zal de BPSB vertegenwoordigen.
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USPE EK Tennis
De voorzitter contacteerde de TC over de deelname aan dit EK van 12 tot en met 19 september in Milaan.
De verplaatsing gebeurt per vliegtuig. Er zullen twee B-spelers deelnemen. Wij zullen met de koepel (22
juni 2015) overleggen wie als delegatieleider meegaat.
Haalbare budgettering wordt bekeken samen met penningmeester.
BK tennis
Het BK tennis (enkelspel) zal plaatsvinden op 19 juni 2015 en wordt georganiseerd in Rumbeke door de
PZ RIHO. De RVB vraagt aan de TC om dit verder te regelen.
Het BK dubbel zal gespeeld worden in Geel op 11 september 2015.
TC atletiek
Carlos De Walsche en David Stevens hebben op 18 mei 2015 in Brussel overlegd met de TC. Tijdens dit
overleg werd onder meer gesproken over:
- Organisatie, financiering en programma crosscup;
- USPE EK cross country 2016 in Coventry (VK) (selectiecriteria, ed.);
- Mogelijke aansluiting bij andere organisaties voor wegwedstrijden / joggings;
- Eventuele organisatie EK 2020;
- BK marathon op 11 oktober 2015 in Eindhoven (Nl) (verder te regelen door Ben Benhaddou, oa.
formulier S3 en S5).
Omdat ik nog steeds geen S3 en S5 ontvangen had van Benhaddou heb ik toch eens geïnformeerd hoe
het nu zat met het BK Marathon in Eindhoven voor politie.
Benhaddou deelde me mede dat het BK niet kan doorgaan wegens ze het niet meer kunnen integreren in
hun organisatie...
David
EK hengelen
Op 4 en 5 september 2015 gaat het 28ste EK hengelen voor politiediensten door in Hongarije, Szeged,
Maty-ér.
TC fiets
De TC stelde selectiecriteria voor het EK in 2016 voor: lidmaatschap BPSB en deelname aan de
wedstrijden die door de BPSB worden ingericht. De wielrenners worden o.a. uitgenodigd op het BK, het
NK, het BENE-kampioenschap en de Tour De Lasalle.
Het BK wielrennen gaat door in Zottegem op 28 juni 2015. De start is voorzien om 18u. Er wordt in twee
reeksen gereden (indien er voldoende deelnemers zijn) nl – 40 jaar, en + 40 jaar, + 50 jaar en dames. In
iedere categorie zijn er medailles en truien voorzien. De wedstrijd staat ook open voor buitenlandse
politierenners maar deze kunnen geen kampioen worden. De - 40 jarigen rijden 7 ronden van 10 km en de
andere rijden 6 ronden. De wedstrijd wordt georganiseerd door collega Benny Dupont in samenwerking
met de WAOD.
Het NK gaat door op 26 juni 2015 in Utrecht, Nedereindse Berg.
Het BENE-kampioenschap heeft plaats in Olen op 12 september 2015. De wedstrijd wordt georganiseerd
door collega Ben Benhaddou.
De wielrenners zijn dit jaar ook terug uitgenodigd voor de Tour De Lasalle. ( http://www.tourdelasalle.nl/)
Dit is een vierdaagse wedstrijd in de omgeving van Den Helder. Iedere dag is er een wedstrijd van ca. 70
km. Vorig jaar waren er niet minder dan 140 renners aan de start. Men dient over een vergunning van
Master of Amateur te beschikken. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen, neemt best zo vlug mogelijk
contact op met Stef D’hoore. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 60,00 per persoon.
Op vrijdag 4 september 2015 organiseert de PZ Het Houtsche de 2e PZ HET HOUTSCHE MTB-Tour te
Oedelem van 09u00 tot 14u00. Alle politiezones worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze
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mountainbikerit. De RVB vraagt Stef D’hoore de organisatoren te contacteren voor ev. samenwerking en
opname in onze MTB-kalender.
TC basketbal
De Franse nationale rijkswachtploeg is geïnteresseerd om een interland te spelen. De TC zal dit verder
onderzoeken.
TC schieten
In het kader van een propaganda activiteit om publiciteit te maken voor het Politie Sportverbond Aalst aan
alle personeelsleden van de lokale politie Aalst, houdt Politie Sportverbond Aalst op vrijdag 12/06/2015
een lokale schietwedstrijd in onze eigen schietstand. Het is de bedoeling dat zowel leden van ons
sportverbond als niet leden kunnen deelnemen. Meer info bij Sam Van der Haegen van PZ Aalst.
BK duatlon en triatlon
Op 21 mei 2015 organiseerde de PZ RIHO het BK duatlon en triatlon. De uitslag werd aan de RVB
overgemaakt.
2. Koepeloverleg
Volgende overleg is gepland op 22 juni 2015 te 16.00 uur (DGR Brussel).
De Franstalige website dient zo spoedig mogelijk gereactiveerd (homepagina, sportkalender, bestuur en
contact).
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
De penningmeester geeft aan de RVB een overzicht van de budgettaire toestand. De RVB vraagt de
penningmeester of Ethias een premieverhoging voorziet.
Op de algemene ledenvergadering (zie verder) zal een aanpassing van de statuten VZW NBPSB (en
koepel) worden voorgelegd (wijziging sportsecretaris).
4. Bloso Vlaamse overheid
Op 20 december 2013 kondigde de Vlaamse Regering het decreet inzake gezond en ethisch sporten
(GES-decreet) af. 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. De checklist geeft de minimale
verplichtingen voor federaties mee.
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
vroeg bij de federale politie naar een kandidaat. Wij ontvingen een negatief antwoord ter zake.
De ondervoorzitter volgt het subsidiedossier vanuit de federale politie verder op.
De penningmeester neemt contact op met de FROS (federatie recreatieve omnisport) om te bekijken of de
BPSB in de toekomstige regelgeving kan genieten van enige subsidie.
De sportsecretaris zal eventuele mogelijkheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekijken.
5. Sportuitrusting
Er ontbreken nog steeds enkele kledijstukken vanuit TC basketbal.
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.
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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
De RVB bekijkt een aantal mogelijkheden inzake het communicatiebeleid naar de toekomst toe.
De ondervoorzitter ondernam inmiddels een aantal stappen en kwam tot volgende bevindingen.
Ons magazine kan digitaal gepubliceerd worden via Portal. De publicatie kan gebeuren in dailydoc en in
een aparte folder nog nader te bepalen (“BPSB rubriek”). Er kan bijvoorbeeld afgesproken worden om het
iedere dag op dailydoc te plaatsen gedurende een maand per nieuw magazine.
Het komt er vnl. op aan dat de BPSB er in slaagt om de teksten en bijhorende foto's aan te leveren.
Hiervoor onderzoekt de documentatiedienst van de federale politie voor het moment wat het best zou zijn.
Enerzijds werken met een template aangeleverd door de documentatiedienst, waarin bijvoorbeeld onze
webmaster de nodige tekst en foto's kan invullen.
Anderzijds het enkel en alleen aanleveren van teksten en foto's door BPSB en het documentatiecentrum
vervolgens ziet zelf toe op de vormgeving.
Er werd ook aangeraden om het magazine te publiceren op de website www.issuu.com. Het betreft een
gratis website, waarop magazines kunnen doorbladerd worden. Een link dient wel gerealiseerd te worden
tussen bijvoorbeeld onze website en de boven geciteerde website.
De RVB beslist dat we enkel nog voor een digitaal magazine gaan. De geprinte versie wordt dus
afgeschaft. De ondervoorzitter zal ter zake overleggen met de nieuwe directeur communicatie van de
federale politie (HCP Renato Guion).
8. Medailles
De sportsecretaris ontwierp oorkondes en zal dit verder behandelen.
9. Algemene ledenvergadering (NIEUWE DATUM)
De algemene ledenvergadering wordt gepland op 09 september 2015 te 14.00 uur (bondsgebouw Wilrijk).
10. USPE vragenlijst
De RVB neemt kennis van de resultaten van de vragenlijst.
11. Volgende vergaderingen
- koepeloverleg op 22 juni 2015 om 16.00 uur DGR Brussel;
- vergadering RVB (kern) op ma 29 juni 2015 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk);
- vergadering RVB (kern) op woe 09 sept 2015 te 12.00 uur (bondsgebouw Wilrijk – voorafgaand aan AV);
- algemene ledenvergadering op woe 09 sept 2015 te 14.00 uur (bondsgebouw Wilrijk).

Luc Smeyers,
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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