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Verslag vergadering raad van beheer
Datum vergadering:

29 juni 2015

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
TC judo
Marc Haspeslagh heeft gemeld dat hij zich niet verder kan engageren voor de TC judo. Dimitri
Vandevenne en Andy Hermans (PZ Leuven) zullen de werking van de TC dus verder voor hun rekening
nemen.
Zij zullen op 19 december 2015 ook het BK judo organiseren in Leuven. Zij dienen ter zake nog een
formulier S4 en S5 over te maken.
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 heeft van 18 tem 21 juli 2015 in Erpe-Mere verbleven, in
voorbereiding van het EK.
De voorzitter heeft een brief voor het gemeentebestuur opgesteld. Deze zal aan het gemeentebestuur van
Erpe-Mere worden overgemaakt.
TC voetbal
De Nederlandse damesvoetbalploeg vroeg om een oefeninterland te spelen tegen België. De
penningmeester heeft dit verder bekeken (oa. verblijf). Aan de TC voetbal (Ben Benhaddou) wordt
gevraagd ter zake dringend contact op te nemen met penningmeester Lucien Taveirne.
BK volleybal
Op vrijdag 05 juni 2015 organiseerde de PZ Wetteren-Laarne-Wichelen dit BK. De ondervoorzitter heeft
de BPSB vertegenwoordigd. Het BK was een succes, onder meer door een prima organisatie. De
sportsecretaris zal een verslag opvragen bij de organisator.
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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. Op het koepeloverleg (22 juni
2015) werd vernomen dat er geen Franstalige kandidaten zijn om als delegatieleider mee te gaan. De
voorzitter zal dit verder met de TC bespreken. Budgettering wordt bekeken samen met penningmeester.
BK tennis
Het BK tennis (enkelspel) werd op 19 juni 2015 succesvol georganiseerd in Rumbeke door de PZ RIHO.
De voorzitter vraagt aan de TC om ter zake een verslag over te maken.
Het BK dubbel zal gespeeld worden in Geel op 11 september 2015.
TC atletiek
Carlos De Walsche en David Stevens hebben op 24 juni 2015 in Brussel overlegd met de TC. Tijdens dit
overleg werd onder meer gesproken over:
- Organisatie, financiering en programma crosscup. De crosscup krijgt meer en meer invulling. De
TC overweegt om wedstrijden per regio’s (korps, PZ, …) te organiseren (bvb. Brussel, Antwerpen,
ed.) om deelname te stimuleren (vb. omliggende korpsen, politiescholen, ed.). Zij zullen ter zake
bij de lokale clubs, korpsen, politiescholen, ed. informeren naar hun interesse.
- Het reglement van de crosscup is aan evaluatie toe. Dit zal verder met de TC bekeken worden.
- USPE EK cross country 2016 in Coventry (VK) (selectiecriteria, ed.). Een verplichte deelname aan
het BK cross country te Kortemberg (februari 2016) en 2 wedstrijden van de crosscup naar keuze
worden als selectievoorwaarden vooropgesteld.
- Ben Benhaddou heeft inmiddels aan de sportsecretaris gemeld dat het BK marathon op 11
oktober 2015 in Eindhoven (Nl) geen doorgang kan vinden omdat dit onmogelijk geïntegreerd kan
worden in de betrokken wedstrijd.
Ben Benhaddou en Evelyne Barbaix hebben zich verontschuldigd voor dit overleg.
Het volgend overleg met de TC is op 09 september 2015 (in combinatie met algemene ledenvergadering).
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. Dit zal verder concreet met de TC besproken
worden. De TC zal hiervoor in het najaar uitgenodigd worden op de RVB.
Het BK wielrennen ging door in Zottegem op 28 juni 2015. Er waren een 50-tal deelnemers. Aan de TC
wordt gevraagd ter zake een verslag en eventuele foto’s over te maken (is inmiddels gebeurd, waarvoor
dank!).
Het BENE-kampioenschap heeft plaats in Olen op 12 september 2015. De wedstrijd wordt georganiseerd
door collega Ben Benhaddou.
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
mountainbikerit. De RVB vraagt Stef D’hoore de organisatoren te contacteren voor ev. samenwerking en
opname in onze MTB-kalender.
2. Koepeloverleg
Volgende overleg is gepland op 23 september 2015 te 16.00 uur (DGR Brussel).
Vincent Marchal onderneemt stappen om een nationaal volleybalteam mannen op te richten.
De Franstalige website dient zo spoedig mogelijk gereactiveerd (homepagina, sportkalender, bestuur en
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contact). Ook hiervoor zal Vincent Marchal het nodige doen.
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
De penningmeester geeft aan de RVB een overzicht van de budgettaire toestand.
Op de algemene ledenvergadering (zie verder) zal een aanpassing van de statuten VZW NBPSB (en
koepel) worden voorgelegd (wijziging sportsecretaris).
4. Bloso Vlaamse overheid
De ondervoorzitter volgt het subsidiedossier vanuit de federale politie verder op.
De voorzitter en penningmeester hebben op 29 juni 2015 een gesprek gehad met het FROS (federatie
recreatieve omnisport – amateur sportfederatie). Dit dossier zal verder worden onderzocht en besproken.
5. 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.
Binnen de dienst CGC (commissaris-generaal communicatie) werd een dossierbeheerder (Saskia Van
Puyvelde) aangesteld. De BPSB dient teksten en foto’s aan te reiken. CGC zal dan instaan voor het
opmaken en verspreiden van Infosport. Dit zal digitaal via alle teamware-adressen en via het
faceboekprofiel van de federale politie gebeuren. Mogelijk zou er ook een fotograaf naar
sportevenementen kunnen gezonden worden. Een pdf-versie van Infosport zou uiteraard ook op de
BPSB-website worden geplaatst. Via Portal (Dailydoc, Infonews en afzonderlijke rubriek BPSB) en via
Infozone zullen de sportactiviteiten aangekondigd worden (timing afgestemd op datum van het
evenement).
6. Medailles
De sportsecretaris ontwierp oorkondes en zal dit verder behandelen.
9. Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering wordt gepland op 09 september 2015 te 14.00 uur (bondsgebouw Wilrijk).
10. Volgende vergaderingen
- koepeloverleg op 23 september 2015 om 16.00 uur DGR Brussel;
- vergadering RVB (kern) op woe 22 juli 2015 te 18.00 uur (bondsgebouw Wilrijk);
- vergadering RVB (kern) op ma 10 augustus 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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