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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
Jeroen De Smet, TC-wielrennen
Stef D’hoore, TC-wielrennen

Verontschuldigd:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Sportkalender
De sportsecretaris zal contact opnemen met de PZ RIHO inzake de organisaties van het BK volleybal, BK
triatlon en PK veldvoetbal.
TC volleybal
Zowel PZ Namen als PZ RIHO zijn kandidaat voor de organisatie van het BK volleybal 2016.
Deze kandidaturen worden op het volgende koepeloverleg besproken.
TC atletiek
Half januari zal de TC opnieuw overleggen, onder meer m.b.t. het EK Cross Country in Coventry (UK) 2124 maart 2016 en de aanduiding van een begeleider.
TC tennis
Voor de organisatie van het BK dubbel 2016 heeft de PZ Bocholt zich als kandidaat aangemeld.
TC fiets
Ben heeft zich kandidaat gesteld voor het BK wielrennen 2016. Dit zal wel niet op het parcours te Olen
(Bene-kampioenschap) plaatsvinden.
TC judo
Dimitri Vandevenne en Andy Hermans (PZ Leuven) zullen op 19 december 2015 het BK judo organiseren
in Leuven (Sportoase).
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EK wielrennen
De organisatie van het EK wielrennen wordt overlopen met Jeroen De Smet en Stef D’hoore (TCwielrennen).
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 19 landen) over aan de RVB.
De voorzitter heeft ook 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, …).
Via Portal (polinfo) en Infosport zal een oproep verspreid worden voor kandidaten. Stef zal berichtje
voorbereiden en aan de ondervoorzitter overmaken.
De resultaten van de kandidaten zullen opgevolgd worden de TC en zullen de basis vormen voor de
definitieve selectie.
Jeroen zal de wedstrijd in naam van de BPSB aanvragen bij de KBWB.
De penningmeester zal aftoetsen met verzekering Ethias of de volledige organisatie voldoende verzekerd
is.
EK Cross Country in Coventry (UK) 21-24 maart 2016
De delegatie zal besproken worden met de TC half januari 2016 en de koepel.
Beachvolleybal
De sportsecretaris zal Frederik Baert (PZ Oudenaarde) contacteren m.b.t. de organisatie van een
beachvolleytornooi voor de politie.
Blue Bikers
De Blue Bikers hebben een overzicht van hun contactpersonen en hun kalender aan de BPSB
overgemaakt.
2. Koepeloverleg
Volgend koepeloverleg op 16 maart 2016 en 15 juni 2016 om 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.
Financieringsdossier 2016 werd reeds aan de minister voorgelegd. Een beslissing terzake wordt
verwacht.
4. Bloso Vlaamse overheid e.a. overheden / partners
De sportsecretaris zal met de betrokken diensten van de Vlaamse overheid verder afspreken welke
stappen nog moeten gezet worden inzake medisch en ethisch verantwoord sporten.
5. Communicatie
Het eerste nummer van de digitale versie van ‘Infosport’ is samengesteld en wordt voorgesteld. Dit zal
één van de volgende dagen verspreid worden via Portal en via een mailinglijst Puma / Teamware/ .eu. Bij
de eerste verzending zal een bericht worden toegevoegd waarin gevraagd wordt ‘Infosport’ zo ruim
mogelijk binnen de diverse éénheden verder te verspreiden (liefst tot op het niveau van de individuele
medewerkers).
Voor de volgende edities van ‘Infosport’ kunnen steeds verslagen, foto’s, uitslagen, ed. van activiteiten en
evenementen overgemaakt worden.
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De secretaris zal aan de webmaster vragen op welke wijze de website van de Franstalige vleugel kan
geïntegreerd worden in deze van de Nederlandstalige vleugel.
6. USPE-congres 2016
Het volgende USPE-congres gaat in Berlijn door van 7 tem 9 oktober 2016.
7. Volgende vergaderingen
- koepeloverleg op 16 maart 2016 en 15 juni 2016 om 16.00 uur DRI Brussel;
- vergadering RVB (kern) op ma 18 januari 2016 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk).

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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