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Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Sportkalender
De sportsecretaris zorgt voor een update (noot: op 14 september 2015). Onze webmaster publiceerde
deze op de website.
TC fiets
Op vrijdag 4 september 2015 organiseerde de PZ Het Houtsche hun 2e MTB-Tour. 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 ging het 28ste EK hengelen voor de politie door in Hongarije, Szeged, Maty-ér.
De TC nam deel met 7 hengelaars. De RVB vraagt de TC een verslag met foto’s over te maken.
TC atletiek
Programma crosscup: Kasterlee en Weerde gaan resp. op 20 november & 10 oktober 2015 door.
Het volgend overleg is gepland op 09 september 2015 (na de algemene ledenvergadering).
TC tennis
Het BK tennis dubbelspel 2015 zal doorgaan op vrijdag 11 september 2015 op TC Den Bruul te Geel. Er
kan worden ingeschreven in 3 reeksen, nl. dubbel heren, dubbel dames en dubbel gemengd en dit telkens
in 3 verschillende categorieën (10-20, 10-60 en open). De voorzitter zal de BPSB vertegenwoordigen.
TC fiets
Ben Benhaddou organiseert het BENE-kampioenschap in Olen op 12 september 2015. De voorzitter en
de secretaris zijn verhinderd.
USPE EK tennis
Kirsten Langmak (PZ Heusden-Zolder) en Dave Sels (PZ Bodukap) zullen de BPSB vertegenwoordigen.
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De voorzitter schreef hun korpschefs aan en zal onze delegatie leiden.
TC judo
Dimitri Vandevenne en Andy Hermans (PZ Leuven) zullen op 19 december 2015 het BK judo organiseren
in Leuven (Sportoase).
USPE EK wielrennen
Dit gaat van 15 t/m 19 september 2016 door in Erpe-Mere. De voorzitter maakte een gedetailleerde
presentatie (ingedeeld volgens het USPE handboek voor de organisatie van een EK) en een tussentijds
overzicht van de deelnemende landen over aan de RVB.
Het gemeentebestuur van Erpe-Mere beantwoordde onze aanvraag (toelating plus steun) positief. Jeroen
bevestigde dat de Steenbergcross niet samenvalt met ons EK.
De voorzitter vroeg het BOIC ons eveneens te steunen. Dit werd inmiddels toegezegd.
De voorzitter bespreekt op 21 september 2015 de medewerking van de politiesportkring Aalst.
De RVB zal Jeroen op een van de volgende vergaderingen uitnodigen om het verdere verloop van het
dossier te bespreken.
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 heeft hem inmiddels gecontacteerd.
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 penningmeester zal het document ‘controle van erkenningsvoorwaarden’ invullen en aan de voorzitter
ter ondertekening voorleggen.
De ondervoorzitter volgt het subsidiedossier vanuit de federale politie verder op.
De bespreking van de bijeenkomst met het FROS wordt voortgezet op een volgende RVB. De FROS
peilde inmiddels naar onze intenties.
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 vroeg de relevante verslagen uit het USPE Magazine (EK
triatlon en marathon, congres met huldiging Delfine Persoon, coördinaten USPE, EPLA…) op in digitale
vorm.
De TC tennis vroeg om in het digitale magazine een link te plaatsen naar onze website
www.bpsbtennis.be. De sportsecretaris zal hiervoor het nodige doen.
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De voorzitter zal via mail aan Frank Mangelschots vragen wie de Facebook-account van de BPSB
beheert.
6. Volgende vergaderingen
- koepeloverleg op 23 september 2015 om 16.00 uur DRI Brussel;
- vergadering RVB (kern) op ma 12 oktober 2015 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk).

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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