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Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
De RVB heeft helaas het overlijden van ex-ondervoorzitter Dirk Lieckens moeten vernemen. De RVB zal
een blijk van innige deelneming aan de familie overmaken.
1. Sportkalender
TC atletiek
De crosscup krijgt inmiddels vorm. Er staan reeds 7 crossen op de agenda:
- Kortenberg 7 okt 2016
- Gent 21 okt 2016
- Kasterlee 18 nov 2016
- Roeselare 25 nov 2016
- Dour 10 februari 2017 (BK)
- De Panne 17 februari 2017
- Kortenberg 17 maart 2017
BK marathon 2017
Op zondag 26 maart 2017 zal AC Lyra vzw (secretaris Gery Follens) de 'Marathon van Lier' (loopwedstrijd
door het centrum van Lier en langs de Netedijken, dit ter gelegenheid van de 70° verjaardag van AC Lyra)
organiseren. Deze wedstrijd zal ook gelden als Belgisch Kampioenschap Marathon 2017 voor
politiediensten.
TC fiets
Het BK wielrennen 2016 zal op 02 juli 2016 om 12.00 uur in Olen plaatsvinden.
PZ Beringen-Ham-Tessenderlo organiseert het BK MTB voor politiediensten in Beringen op 16 september
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2016.
TC tafeltennis
BK tafeltennis zal op 21 juni 2017 in Blegny worden georganiseerd.
TC basketbal
De RVB ontving een uitnodiging voor het EK basketbal in oktober 2017 in Griekenland (voorrondes eerste
helft 2017). De BPSB heeft haar deelname bevestigd. De voorrondes zullen op 21 juli 2016 geloot worden
in Dublin.
TC volleybal
De RVB ontving een uitnodiging voor het EK volleybal in mei 2017 in Bulgarije (voorrondes januari februari 2017). De RVB heeft ingeschreven voor deelname en zal met de TC verder overleggen m.b.t. de
voorwaarden voor de deelnemers. De BPSB zal een voorronde organiseren met Nederland en Finland.
Deze voorronde zal doorgaan in Profondevllle.
TC hengelen
De TC besprak half maart de deelname aan het komende EK 2017 in Italië. De penningmeester volgt
verder op. Dit EK is voorbehouden aan leden van de BPFT (Belgium Police Fishing Team).
TC tennis
EK 2017 Hongarije (Boedapest)
De TC tennis maakte een voorstel over i.v.m. de deelname aan het EK. De winnaars bij zowel de dames
als de heren op het BK enkel 2016 of 2017 in de hoogste reeks (naargelang de datum van het EK) zullen
worden voorgedragen door de TC tennis als kandidaten. De RVB stemt in met het voorstel.
TC judo
Andy Hermans en Dimitri Vandevenne zouden opnieuw het Belgisch kampioenschap judo willen
organiseren op zaterdag 17 december 2016. De RVB is akkoord en zal de verdere modaliteiten met de
TC bespreken.
2. Koepeloverleg
Volgend koepeloverleg op 08 september 2016 om 16.00 uur RAC Brussel (daarna 08 december 2016).
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
De penningmeester geeft 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
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.
De voorzitter en penningmeester zullen deelnemen aan een overleg met toelichting van het nieuwe
sportdecreet.
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N.a.v. het aankomend nieuw decreet op de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector,
is ook de leidraad voor het beleidsplan 2017-2020 aangepast.
Bij de opmaak van de nieuwe leidraad is er rekening gehouden met 2 belangrijke uitgangspunten:
- inzetten op de verlaging van de administratieve lasten;
- de sportfederaties met deze leidraad een tool aanbieden waardoor het beleidsplan effectief als
werkinstrument kan ingezet worden.
Het beleidsplan moet voor 1 september (afhankelijk van de goedkeuringsdatum decreet kan deze
deadline mogelijk uitgesteld worden) digitaal bezorgd worden aan Sport Vlaanderen.
De voorzitter zal samen met de penningmeester het beleidsplan 2017-2020 en de rapportering 2015
voorbereiden en overmaken.
De sportsecretaris zal het dopingbeleid voorbereiden.
5. Communicatie
Voor de volgende editie van Infosport (versie 3 – verspreiding september 2016) komen volgende
onderwerpen aan bod:
- BK wielrennen
- BK mountainbike
- Aankondiging BK marathon
- Aankondiging BK cross
- Aankondiging BK judo
- EPLA en Medisch & ethisch sporten
- Voorronde EK volleybal
- Oproep kandidaten TC golf
- Algemene ledenvergadering
- Voorstelling TC en nationale ploeg basketbal
- …
6. USPE-congres 2016
Het volgende USPE-congres gaat in Berlijn door van 7 tem 9 oktober 2016.
7. Volgende vergaderingen
- koepeloverleg op 08 september 2016 om 16.00 uur RAC Brussel (daarna 08 december 2016);
- vergadering RVB (kern) op ma 08 augustus 2016 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk).

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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