Belgische
Politie
Sport
Bond

Verslag vergadering raad van beheer
Datum vergadering:

22 juli 2015

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Leo Mares, secretaris

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Sportkalender
De sportsecretaris zorgde voor een update op 20 juli 2015. Onze webmaster publiceerde deze op de
website.
BK tennis enkel
Het BK tennis (enkelspel) ging op 19 juni 2015 door. De sportsecretaris ontving nog geen verslag met
foto’s. Hij zal de inrichter contacteren.
TC Fiets
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.
EK hengelen
Op 4 en 5 september 2015 gaat het 28ste EK hengelen voor de politie door in Hongarije, Szeged, Maty-ér.
TC atletiek
Programma crosscup: men wacht nog op informatie van Kasterlee en Weerde.
De voorzitter bevestigde onze deelnamen aan het USPE EK cross country van 21 t/m 24 maart 2016 in
Coventry (VK).
Het volgend overleg is gepland op 09 september 2015 (in combinatie met algemene ledenvergadering).
BK tennis dubbel
Het BK dubbel zal gespeeld worden in Geel op 11 september 2015. De voorzitter zal de BPSB
vertegenwoordigen.
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TC fiets
Het BENE-kampioenschap heeft plaats in Olen op 12 september 2015. De wedstrijd wordt georganiseerd
door collega Ben Benhaddou.
USPE EK Tennis
De voorzitter contacteerde de TC over de deelname aan dit EK van 12 t/m 19 september in Milaan. De
voorzitter zal de korpschefs van de geselecteerde atleten aanschrijven en onze delegatie leiden.
TC judo
Dimitri Vandevenne en Andy Hermans (PZ Leuven) zullen op 19 december 2015 het BK judo organiseren
in Leuven. De formulieren S3 en S5 dienen nog overgemaakt. De sportsecretaris contacteert hen.
USPE EK wielrennen
Dit gaat van 15 t/m 19 september 2016 door in Erpe-Mere. USPE-afgevaardigde Katherine Willoughby
kwam op voorbezoek van 18 t/m 21 juli 2015. De voorzitter en Jeroen De Smet gaven haar uitleg bij de
voorbereiding van het EK. Zij bezocht ook de wielerwedstrijd “Dwars door de Vlaamse Ardennen” die de
basis vormt voor de wegrit. De voorzitter zal een gedetailleerde presentatie overmaken aan de RVB. De
aanvraag werd bezorgd aan het gemeentebestuur van Erpe-Mere. De voorzitter vroeg de politiesportkring
Aalst om haar medewerking.
De selectiecriteria voor het EK zullen verder besproken worden met de TC. De voorzitter nodigde Stef
D’hoore in het najaar uit op de RVB.
Beachvolleybal
Collega Frederik Baert Frederik (PZ Oudenaarde) wil een beachvolleytornooi organiseren voor de politie.
Hij vroeg welke steun de BPSB zou kunnen aanbieden. De BPSB kan haar leden bij een organisatie
ondersteunen met publiciteit via alle kanalen (website, magazine, digitale media…), het
verzekeringspakket (sportverzekering en sportpromotionele activiteiten) en de aankoop van
medailles/bekers voor kampioenschappen. De sportsecretaris zal hem contacteren.
De RVB vraagt collega Baert indien mogelijk een locatie en tijdstip voor dit tornooi mee te delen.
2. Koepeloverleg
Volgende overleg is gepland op 23 september 2015 te 16.00 uur (DRI Brussel).
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
De penningmeester geeft de RVB een overzicht van de budgettaire toestand en het ledenbestand.
4. Bloso Vlaamse overheid e.a. overheden/partners
De voorzitter bezorgde de rapportering 2014 aan Bloso Vlaamse overheid.
De ondervoorzitter volgt het subsidiedossier vanuit de federale politie verder op.
De bespreking van de bijeenkomst met het FROS wordt voortgezet op de volgende RVB.
5. Communicatie
De ondervoorzitter en de sportsecretaris ontvingen reeds tal van verslagen en foto’s voor ons digitaal
magazine Infosport. Uiterste datum voor het indienen van materiaal is 25 september 2015. Hierna wordt
het eerste digitale nummer samengesteld.
Mogelijk zou er ook een fotograaf naar sportevenementen kunnen gezonden worden.
De voorzitter zal een voorwoord schrijven en de relevante verslagen uit het USPE Magazine (EK triatlon
en marathon, congres met huldiging Delfine Persoon, coördinaten USPE, EPLA…) opvragen in digitale
vorm.
Het USPE Magazine 1/2015 arriveerde op de bondszetel.

2

6. Medailles en oorkondes
De sportsecretaris ontwierp 3 oorkondes voor het podium op een politiewedstrijd (BK, Vlaams
Kampioenschap of voor een andere wedstrijd op aanvraag). De RVB keurt deze goed. De sportsecretaris
zal de oorkondes afwerken en per kampioenschap/wedstrijd laten ondertekenen door de voorzitter op de
RVB.
De definitieve oorkondes kunnen ook opgenomen worden in Infosport, naast de verslagen, foto's en
uitslagen.
7. Algemene ledenvergadering
De RVB keurt de agenda en de uitnodiging voor de AV goed. De penningmeester werkt een ontwerp van
strooibiljet uit. De voorzitter zal een presentatie voorbereiden.
8. Volgende vergaderingen
- koepeloverleg op 23 september 2015 om 16.00 uur DRI Brussel;
- 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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