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Verslag vergadering raad van beheer 
 

 
Datum vergadering:  12 oktober 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 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 
Op 09 september 2015 heeft de TC overlegd, aansluitend aan de algemene ledenvergadering. De 
ondervoorzitter brengt verslag uit van dit overleg. 
Programma crosscup: Kasterlee en Weerde gaan resp. op 20 november & 10 oktober 2015 door. 
 
TC tennis 
Het BK tennis dubbelspel 2015 is doorgegaan op vrijdag 11 september 2015 op TC Den Bruul te Geel. Op 
de website van de TC werd inmiddels een mooi verslag gepubliceerd, zowel van het BK, als van het EK te 
Milaan. 
Kirsten Langmak (PZ Heusden-Zolder) en Dave Sels (PZ Bodukap) hebben mooie resultaten behaald op 
het EK te Milaan. 
Voor de organisatie van het BK dubbel 2016 heeft de PZ Bocholt zich als kandidaat aangemeld. 
 
TC fiets 
Ben Benhaddou heeft op 12 september 2015 het BENE-kampioenschap in Olen georganiseerd. Ben 
Benhaddou heeft een verslag, uitslag en foto’s overgemaakt. 
Ben heeft dezelfde organisatie ook voorgesteld als kandidaat voor het BK 2016. 
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TC judo 
Dimitri Vandevenne en Andy Hermans (PZ Leuven) zullen op 19 december 2015 het BK judo organiseren 
in Leuven (Sportoase). 
 
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 (inmiddels 14 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 heeft – samen met Jeroen - op 21 september 2015 de organisatie van het EK besproken 
met de vriendenkring en leiding van de PZ Aalst. 
Eind november heeft de voorzitter een afspraak met de burgemeester van Aalst. 
De voorzitter en secretaris zullen met de Dirco Oost-Vlaanderen overleggen m.b.t. mogelijke steun vanuit 
de federale politie (verkeersbegeleiding, coördinatie gemeenten doortocht, CIK, WPR, …). 
De RVB zal Jeroen en Stef D’hoore op de volgende vergadering uitnodigen om het verdere verloop van 
het dossier te bespreken. 
De selectiecriteria voor het EK zullen verder besproken worden met de TC. 
 
EK Cross Country in Coventry (UK) 21-24 maart 2016 
De delegatie zal besproken worden met de TC en de koepel. 
Ben Benhaddou heeft zich inmiddels kandidaat gesteld als begeleider. 
 
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 03 december 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. 
De penningmeester heeft de aanpassing van de statuten BPSB en koepel voorbereid en zal dit verder 
afwerken. 
 
4. Bloso Vlaamse overheid e.a. overheden / partners 
 
Aan BLOSO werden volgende zaken overgemaakt: 

• document ‘controle van erkenningsvoorwaarden 2015’ 

• financieel verslag 2014 

• verslag algemene ledenvergadering. 
 
De ondervoorzitter volgt het subsidiedossier vanuit de federale politie verder op. Nog deze week volgt een 
bespreking ter zake. 
 
De bespreking van de bijeenkomst met het FROS wordt voortgezet op een volgende RVB. De FROS 
peilde inmiddels naar onze intenties. De RVB wacht voorlopig de ontwikkeling inzake de financiële steun 
vanuit de federale overheid af. 
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De voorzitter zal Jord Vandenhoudt (beleidsmedewerker sport - departement cultuur, jeugd, sport en 
media Vlaamse overheid) contacteren inzake de door hem gestelde vragen: 

• duurzame betrokkenheid van minstens één arts in de totstandkoming en uitwerking van een 
gezond sportenbeleid; 

• contactpersoon met betrekking tot het gezond sportenbeleid BPSB. 
 
De sportsecretaris zal de USPE-doping-aanpak overmaken en informeren of dit voldoende is inzake 
dopingbestrijding. 
 
5. Communicatie 
 
Het ontwerp van het eerste nummer van de digitale versie van ‘Infosport’ is samengesteld en wordt 
voorgesteld. 
 
Voor het mooiste resultaat zouden we graag van elk evenement zowel foto’s, uitslagen als een verslag 
willen publiceren. 
 
De ondervoorzitter overloopt de ‘richtlijnen voor Infosport’: 

• Foto’s: graag in .jpg of via WeTransfer doorsturen. Zorg bij het maken van de foto’s voor 
voldoende kwaliteit (licht, compositie, resolutie …). 

• Uitslagen: tabellen met sportuitslagen worden het best in Word of in Excel gemaakt. 

• Verslag/teksten: graag alle teksten die opgemaakt moeten worden, in Word doorsturen. 

• Elke tekst heeft best dezelfde structuur: boventitel, titel, (korte) inleiding en de tekst zelf, die 
begint met de plaats van het gebeuren. (Bijv. LEUVEN - …). Als uw artikel langer is dan een 
halve pagina, is het beter om ook tussentitels te schrijven. 

• Probeer – indien mogelijk - in het artikel een antwoord te geven op de vijf w’s: wat, wanneer, 
waarom, wie, waar en hoe. 

• Vergeet de naam van de auteur niet te vermelden. 

• Logo’s: liefst in .eps doorsturen. 
 
Carlos De Walsche zal de teksten van de eerste versie bekijken en nakijken welke daarvan moeten 
vertaald worden. Hij zal ook, samen met de andere leden van de RVB, bekijken wie voor de vertaling kan 
instaan. 
 
De ondervoorzitter zal ook nogmaals bij de vertaaldienst van de federale politie informeren of zij kunnen 
instaan voor de vertaling van (een deel van) de teksten (NL / F). Indien onmogelijk moeten alternatieven 
gezocht worden (vb. samenvatting in andere landstaal, verslagen van regionale evenementen enkel 
ééntalig, …). 
 
De inmiddels aangebrachte teksten, uitslagen en foto’s worden doorgenomen. 
 
De sportsecretaris heeft een flyer ontworpen ter promotie van de BPSB en de daaraan verbonden 
sportverzekering. Deze zal ook in Infosport worden opgenomen. 
 
De voorzitter heeft via mail aan Frank Mangelschots gevraagd wie de Facebook-account van de BPSB 
beheert. Tot op heden hebben wij geen reactie mogen ontvangen. 
 
Vanuit de RVB wordt een schrijven aan alle clubs overgemaakt inzake het lidgeld en het 
communicatiebeleid van de BPSB (zie bijlage). 
 
6. USPE-congres 2016 
 
Het volgende USPE-congres gaat in Berlijn door van 7 tem 9 oktober 2016. 
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6. Volgende vergaderingen 
 
- koepeloverleg op 03 december 2015 om 16.00 uur DRI Brussel; 
- vergadering RVB (kern) op ma 07 december 2015 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk). 
 
 
 
 
Luc Smeyers        Leo Mares 
Voorzitter        Secretaris 
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Onze referentie : 
AV/2015/001 

Uw referentie : 
 

Datum:  
14/10/2015 

Uw correspondent : 
Luc Smeyers 
HCP-KC 
T 014 244 246 

 
Lidgeld en communicatiebeleid BPSB  
 
 
Geachte voorzitters, bestuursleden en clubleden 
Beste collega’s 
 
De Algemene Vergadering stemde op 9 september eenparig in met het voorstel om het lidgeld per lid te 
verhogen met 1,5 € naar 10 € per lid en dit met ingang op 1 januari 2016. 
 
Op de algemene vergadering van 2014 bleek reeds duidelijk dat de beperkte ontvangsten en een te 
verwachten prijsstijging van onze sportverzekeringspremie met 1 € per lid, een verhoging van het lidgeld 
met 1,5 euro per lid zou noodzakelijk maken.  
 
De BPSB vraagt reeds meerdere jaren een uiterst laag lidgeld aan haar leden (8,5 €, waarvan 5,5 € voor 
de verzekering). Hiervan blijft dus slechts 3 € per lid over voor onze federatie om de sportactiviteiten te 
ondersteunen en onze verplichtingen te voldoen. Wij hopen dan ook op uw begrip voor deze broodnodige 
beperkte verhoging van het lidgeld.  
 
De dagverzekering (1 €) en de lidgeld per club (50 €) blijven onveranderd.  
 
Communicatiebeleid 
De Algemene Vergadering kreeg ook toelichting bij de geplande vernieuwing van ons 
communicatiebeleid. In de nabije toekomst zullen wij een driemaandelijks digitaal magazine verspreiden. 
Infosport zal niet meer in gedrukte vorm verschijnen (o.a. wegens de geplande sluiting van de drukkerij 
van de Federale Politie).  
 
Het digitaal magazine zal via Portal rechtstreeks verspreid worden aan alle personeelsleden. Ook de 
sportkalender zal via directe communicatiekanalen onder de aandacht worden gebracht van alle 
medewerkers. Voor de gepensioneerde collega’s wordt nog onderzocht hoe men hen zo goed mogelijk 
kan informeren.  
 
Wij vragen uw medewerking om dit digitaal magazine te stofferen. Stuur de verslagen en foto’s van uw 
sportactiviteiten aan…  
 
Wij plannen ook de verspreiding van strooibiljetten om de BPSB, onze activiteiten en de voordelen van 
onze sportverzekering meer bekend te maken (o.a. op onze sportactiviteiten). Zo kan ook meer promotie 
gemaakt worden voor de riante verzekeringsmodaliteiten voor de leden van de BPSB.  
 

De Raad van Bestuur levert verder inspanningen om een duurzame financiering voor onze werking te 

 

 

 
 
 
 
 

 
Aan de sportclubs NBPSB vzw 
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realiseren. Hiertoe worden 2 pistes bewandeld. Enerzijds voeren wij besprekingen met Binnenlandse 
Zaken en het Vlaams Gewest. Anderzijds onderzoeken wij de mogelijkheid om met behoud van onze 
autonomie aan te sluiten bij een andere omnisportbond. Dit laatste zou interessant kunnen zijn voor de 
administratieve en logistieke ondersteuning. Belangrijk aandachtspunt is wel dat zulke samenwerking 
verzoenbaar is met de overheidssteun. 
 
De Raad van Bestuur feliciteert onze ploegen en atleten met hun sportieve prestaties en dankt de 
Technische Commissies en de clubs voor hun talrijke wedstrijden en organisaties. 
 
Tot slot danken wij alle leden van de BPSB voor hun inzet en hun engagement naar de toekomst toe. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
Luc Smeyers      Leo Mares 
Voorzitter       Secretaris 


