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Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Sportkalender
Voorlopig is er geen kandidaat voor de organisatie van het BK triatlon 2016. De sportsecretaris zal een
oproep lanceren via Infosport.
De PZ Riho zal een PK veldvoetbal organiseren in Izegem op 28 april 2016.
TC volleybal
PZ Namen zal het BK volleybal 2016 organiseren. PZ RIHO zal instaan voor de organisatie van het BK
volleybal 2017.
TC atletiek
02 februari 2016 zal de TC opnieuw overleggen, onder meer m.b.t. het EK Cross Country in Coventry
(UK) 21-24 maart 2016 en de aanduiding van een begeleider. De RVB vraagt de TC op 02/02/2016 al een
voorselectie te maken.
Het BK cross zal op 26 februari 2016 in Kortenberg worden gehouden. Deze wedstrijd zal tevens gelden
als selectievoorwaarde voor EK.
Er is via Andy De Dobbeleer (PZ Gent) een uitnodiging toegekomen voor deelname aan de Open Vlaams
Bedrijfssportkampioenschap Cross te Beveren op 21 februari 2016.
De BPSB zal dit opnemen in de sportkalender. Alle politiepersoneel is welkom.
TC tennis
Het BK dubbel 2016 zal door de PZ Bocholt op 09 september 2016 worden georganiseerd.
Het BK enkel 2016 zal door de PZ Riho op 24 juni 2016 worden georganiseerd.
TC fiets
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Ben Benhaddou heeft zich kandidaat gesteld voor het BK wielrennen 2016. Dit zal wel niet op het
parcours te Olen (Bene-kampioenschap) plaatsvinden.
Stef D’Hoore heeft volgende organisaties aangekondigd:
- 24 januari 2016 om 10.00 uur cyclocross- en MTB-wedstrijd voor politiediensten in Maldegem
(gemeentelijk park);
- We kunnen dit jaar ook deelnemen aan de Tour De Lasalle in Nederland. Dit is een vierdaagse in
de buurt van Den Helder welke doorgaat van 09 tot 12 juni 2016.
Ter zake kan meer info bekomen worden via stefdhoore@live.be.
TC judo
Dimitri Vandevenne en Andy Hermans (PZ Leuven) hebben op 19 december 2015 het BK judo
georganiseerd in Leuven (Sportoase). Ondanks de beperkte deelname is het BK goed verlopen.
TC basketbal
De TC zou liefst in Wilrijk de trainingen afwerken.
De penningmeester zal dit trachten te regelen.
EK wielrennen
Inmiddels hebben 20 landen ingeschreven.
De voorzitter en secretaris zullen zo vlug als mogelijk 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 werd een oproep verspreid voor kandidaten en helpers.
De resultaten van de kandidaten zullen opgevolgd worden door de TC en zullen de basis vormen voor de
definitieve selectie.
De wedstrijd werd aangevraagd bij de KBWB.
De penningmeester zal aftoetsen met verzekering Ethias of de volledige organisatie voldoende verzekerd
is.
Zeilen
De BPSB heeft een uitnodiging ontvangen voor het World Police Sailing Championship 2016 in Slovenië.
Voor meer info zie http://www.tikve.com/sl/content/coppers-cup/.
BK tafeltennis
BK tafeltennis wordt op 03 juni 2016 georganiseerd door CHGB in Blegny.
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 zal op de volgende vergadering een overzicht geven 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. Het dossier is lopende. De voorzitter
zal een afrekening van 2015 bezorgen aan FP en BOIC.
De politiezone HEKLA heeft ter kennis gebracht dat zij hun lidmaatschap niet langer verlengen.
De BPSB mocht reeds een massa positieve reacties ontvangen op ons digitaal tijdschrift.
De BPSB ontvangt geregeld vragen van politiemensen die wensen aan te sluiten en behoren tot een
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korps waar er thans geen club voorhanden is. De voorzitter zal een brief aan de clubs richten met de
vraag om dergelijke collega’s mee bij hen aan te willen sluiten (ook al behoren zij niet tot hun korps).
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.
Vanaf 1 januari 2016 zal de benaming van het vroegere BLOSO wijzigen in Agentschap Sport
Vlaanderen.
De voorzitter heeft aan VZW FROS Amateursportfederatie laten weten dat wij nog wachten op antwoord
van de minister over de intenties van BIZA met de politiesport, vooraleer een besluit m.b.t. een eventuele
samenwerking kan genomen.
5. Communicatie
Het eerste nummer van de digitale versie van ‘Infosport’ is inmiddels verspreid en zeer positief onthaald.
Voor de volgende editie kunnen volgende onderwerpen aan bod komen:
- Sportcharter Campus Vesta
- Golfsport (oproep geïnteresseerden / ervaringen van collega in Afrika)
- BK judo
- EK cross country
- EK wielrennen
- Delfine Persoon
- EPLA
- Bijdrage elke TC (voorstelling TC, activiteiten, …) – periodiek
- Medisch en ethisch sporten
De webmaster heeft gemeld dat een blanco website (met rubrieken Vlaamse vleugel) ter beschikking kan
worden gesteld (via provider) van de Waalse vleugel. Invulling rubrieken en actualisering dient uiteraard
door Waalse vleugel te gebeuren.
De sportsecretaris heeft inmiddels toegang tot de facebookgroep BPSB als beheerder.
6. USPE-congres 2016
Het volgende USPE-congres gaat in Berlijn door van 7 tem 9 oktober 2016.
Het ‘executive committee USPE’ in Antwerpen van 11 tot 13 december 2015 is succesvol verlopen
7. Volgende vergaderingen
- koepeloverleg op 16 maart 2016 en 15 juni 2016 om 16.00 uur DRI Brussel;
- vergadering RVB (kern) op di 16 februari 2016 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk).

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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