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Verslag vergadering raad van beheer 
 

 
Datum vergadering: 3 oktober 2017 
 
Aanwezig:  Luc Smeyers, voorzitter 

Carlos De Walsche, ondervoorzitter 
Lucien Taveirne, penningmeester 
David Stevens, sportsecretaris 
 

Verontschuldigd: Leo Mares, secretaris 
 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
1. Sportkalender 
 
Atletiek 
 
De USPE meldt dat het EK atletiek 2018 wordt geannuleerd bij gebrek aan inrichter. Vermits het laatste 
EK dateert van 2010 en het aantal deelnemers afneemt, vraagt de USPE in de mening van de lidstaten 
over de toekomst van deze discipline op de USPE sportkalender. De RVB is niet van plan een EK atletiek 
te organiseren en wenst deze discipline niet te behouden op de USPE sportkalender. De voorzitter maakt 
de ingevulde enquête over aan het USPE secretariaat-generaal. 
 
BK halve marathon zal doorgaan op 03/06/18 in de PZ Lebbeke-Buggenhout.  
Er worden volgend jaar nog halve marathons georganiseerd, nl.: 

1. PZ Noord 23/03/2018 provinciaal kampioenschap 
2. PZ Leuven 24/06/2018 

 
BK Cross zal 16/03/2018 doorgaan in Kortenberg en in 2019 in De Panne (weekdag nm). 
 
Crosscup 
06/10/17: Kortenberg: memorial Henri Mariën 
20/10/17: Gent 
17/11/17: Kasterlee 
26/11/17: Roeselare 
09/02/18: Dour 
16/02/18: De Panne 
?: Affligem: (voorstel TC uitreiking crosscup, wordt bevestigd door RVB) 
?: Marche-en-Famenne 
 
EK marathon 2018: selectie mogelijk tot april 2018. De budgettering voor het EK kan gebeuren door 
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Patrick De Gelas tegen okt/nov 2017.  
De voorzitter meldt dat de Ierse inrichter van de USPE tot begin november tijd kreeg om de organisatie te 
bevestigen. Bij gebreke aan tijdige bevestiging zal het EK waarschijnlijk uitgesteld worden. 
 
EK triatlon van 24 tot 27 mei 2018 in Almere/Nederland. 
De voorzitter meldde de USPE en Nederland reeds dat wij deelnemen aan het EK. Binnen een drietal 
maanden dient opgegeven met hoeveel atleten. De namen dienen nog iets later doorgegeven. 
De TC maakte op voorstel van de sportsecretaris een voorselectie over: 
Heren: 
1. Bosmans Lucas (winnaar BK politie in 1u00'54"). 
2. De Bakker Bram (2e plaats BK politie in 1u04'04"). 
3. Creminger Bart (3e plaats BK politie in 1u04'55"). 
4. Amato Raphaël (geen deelname BK wegens dienst, in 2014 Belgisch Kampioen politie in 57'!  
Reserve: 
1. Gabriel David (4e op BK in 1u06'02". 
2.Jonathan Pelgrims (5e op BK in 1u06'20". 
Dames: 
1. Weyn Shelsea (winnares BK politie in 1u12'21". 
2. Bosch Evelyn (2e op BK in 1u12'38". 
 
De RVB is principieel akkoord om een delegatie met 4 atleten en 2 atletes af te vaardigen. De selectie zal 
nog budgettair getoetst worden en kan nog wijzigen. 
 
BK Triatlon 2017: 17 september 2017 te Mechelen. Er is slechts 1 foto overgemaakt voor Infosport. De 
RVB vraagt de TC triatlon bij de deelnemers nog dringend enkele bijkomende foto’s op te vragen voor 
publicatie. Deze mogen overgemaakt worden aan de ondervoorzitter (bv. via WeTransfer of 
ondervoorzitter@bpsb.be).  
 
BK triatlon 2018 zal geïntegreerd worden in de Izegemse triatlon. Contactpersoon is INP Maarten 
Casteleyn, T 051/26 26 20, maarten.casteleyn@politiezoneriho.be. Wordt aan TC voorgelegd voor 
verdere opvolging. 
 
TC fiets 
 
EK wielrennen 06-10 september 2018 in PZ Neteland.  
 
Selectie team 
In Infosport zal een oproep voor wielrenners verschijnen. Via flyers/affiches zal eveneens een oproep voor 
wielrenners gebeuren in de politiescholen. De voorzitter laat deze voorbereiden op basis van het artikel 
van Stef D’hoore. Stef zal ook een mailing versturen aan de gekende wielrenners. 
Stef zal een voorstel van selectiecriteria (wedstrijden) en voorbereiding voorleggen aan de RVB. 
 
Organisatie EK 
De RVB bespreekt de organisatie van het EK. Een draaiboek wordt verder uitgewerkt. Het parcours voor 
de tijd- en wegrit werden uitgestippeld. Reeds 17 landen bevestigden hun deelname. Wielerlegende Rik 
Van Looy is gevraagd het peterschap op te nemen. 
 
Het BK MTB werd puik georganiseerd door de TC triatlon op 8 september 2017 in Lichtaart. De voorzitter 
vertegenwoordigde de RVB. De opkomst was prima. 
 
TC tafeltennis 
 
Het BK tafeltennis werd op 02 juni 2017 in Blegny georganiseerd. De RVB vraagt verslag en foto’s voor 
Infosport. 

 
BK tafeltennis gaat op 01 juni 2018 opnieuw door in Blegny. 

mailto:ondervoorzitter@bpsb.be
http://www.arroieper.be/
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TC volleybal 
 
PZ Wetteren/Laarne/Wichelen organiseerde het BK volleybal op 02 juni 2017. De RVB vraagt verslag en 
foto’s voor Infosport. De RVB vraagt de secretaris de inrichter te contacteren. 
 
PZ RIHO zal het BK volleybal organiseren in 2018. Dit werd goedgekeurd op het koepeloverleg van 04 
september 2017. De sportsecretaris informeerde de inrichter. 
 
TC basketbal 
 
De nationale ploeg betwistte de eindronde van het EK basketbal in Athene van 23 t/m 30 september 
2017. In de poulewedstrijden werd met 1 luttel puntje verloren van Frankrijk maar gewonnen van 
Nederland en Hongarije. Voor de tweede maal op rij stootte ons team door naar de halve finale. Hier werd 
na een knappe match met klein verschil verloren van de latere Europees kampioen Griekenland. In de 
kleine finale gaven we opnieuw partij aan de Franse ploeg. De Belgische ploeg leidde quasi de ganse 
wedstrijd maar zag de bronzen medaille uit de handen glippen. Opnieuw bleken de Fransen 1 puntje 
sterker… De nationale ploeg kan echter met een vierde plaats in Europa terugblikken op een knap 
parcours.  
 
De ontbrekende kledijstukken werden aangevuld.  
 
De RVB nodigt de TC basketbal uit voor een evaluatie van het EK (voorbereiding, verloop en toekomst) 
op een volgende vergadering van de RVB.  
 
TC tennis 
 
Het BK tennis dubbel ging met succes door op 15 september 2017 te Nijlen. De RVB vraagt nog foto’s 
over te maken aan de sportsecretaris voor Infosport. 
 
TC golf 
 
Het eerste BK golf ging succesvol door op 26 september 2017 in het provinciaal domein Puyenbroeck in 
Wachtebeke (Golf Puyenbroeck Craenendam). De opkomst was prima (49 deelnemers). Men kijkt al uit 
naar de volgende wedstrijden en er is reeds contact met de Nederlandse collega's om volgend jaar een 
interland te organiseren. De RVB vraagt tijdig een aanvraag over te maken aan de sportsecretaris. De 
RVB zal op vraag de TC een gold card aanvragen voor de prospectie van de toekomstige wedstrijden. 
 
TC judo 
 
De TC stelt voor het volgende BK samen met een ander tornooi te organiseren om te besparen op de 
kosten van de medische diensten en de huur van de zaal. Dit tornooi gaat jaarlijks in april – mei te 
Lummen. 
De RVB vindt dit een goed voorstel en vraagt de sportsecretaris dit praktisch af te stemmen met de TC. 
 
BK zwemmen 
 
De sportsecretaris zal een oproep plaatsen in Infosport om de zwemsport binnen de politie opnieuw te 
lanceren. Doel is om opnieuw een jaarlijks BK te kunnen organiseren. 
 
Badminton 
 
De sportsecretaris zal ook oproep plaatsen in Infosport om te peilen naar de interesse voor badminton. 
Onze Franstalige collega’s zouden een BK willen organiseren. Dit werd besproken op de koepel. 
 
2. Koepeloverleg 
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Het volgend koepeloverleg vindt op 4 december 2017 om 16.00 uur plaats bij DGR Brussel. 
Worden besproken: 

- Goedkeuring verslag 
- EK basketbal 
- Sportkalender met EK en BK’s 
- Infosport 
- Moving for solidarity 
- Financiën… 

 
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten 
 
De penningmeester geeft een overzicht van de budgettaire toestand en het ledenbestand. 
De penningmeester suggereert de oprichting van een Politiesportfonds. 
De RVB stemt in om op 1 januari 2018 te starten met de nieuwe boekhouding. De penningmeester doet 
het nodige voor de aanschaf van de nieuwe software.  
 
4. Communicatie 
 
De volgende editie Infosport (n° 6) is voorzien voor oktober 2017. 
Volgende onderwerpen komen aan bod: 

- EK volleybal 
- EK tennis (Kevin Struyf) 
- Aankondiging sportevenementen (sportsecretaris) 
- Loting EK basketbal 
- BK volleybal (PZ Wetteren/Laarne/Wichelen) 
- BK tafeltennis (Louise Vekemans) 
- BK tennis enkel (Kevin Struyf) 
- BK wielrennen (Ben Benhaddou) 
- BK MTB (Ben Benhaddou) 
- EK wielrennen oproep wielrenners en medewerkers (voorzitter) 
- Oproep zwemmen en badminton (sportsecretaris) 
- Duiding: dieet… (ondervoorzitter) 
- Moving for solidarity (ondervoorzitter) 
- Foto voorpagina: volleybalteam met bronzen medaille en gouden medaille tennis enkel heren 
- Interview Thomas Dehaen (PZ Brussel-Elsene) gouden medaille tennis heren enkel 
- Voorwoord voorzitter 
- Voorstelling FSPB en nieuwe voorzitter Marc Strobbe 

 
Bijkomende voorstellen / suggesties blijven steeds welkom. 
De ondervoorzitter informeert of er dit jaar nog een n° 7 zal verschijnen). 
 
Volgende zaken ontbreken: 
=>BK Wielrennen: geen foto's en geen uitslag 
=>EK Volley: geen foto's en geen uitslag 
=>BK volley: niets ontvangen 
=>BK tennis enkel: niets ontvangen 
=>BK tafeltennis: niets ontvangen 
De ondervoorzitter vraagt dit dringend in orde te brengen. 
 
Collega Frank Mangelschots kondigt een aantal van onze evenementen via Yammer aan. 
De RVB juicht dit toe en stelt de TC’s voor om o.a. via dit medium publiciteit te maken voor hun 
evenementen. Dit kan enkel de betrokkenheid van de collega’s vergroten. 
 
5. Fiets- en loopevenement tegen kanker Moving for solidarity – Nevele 23 september 2017  
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De RVB feliciteert de ondervoorzitter en alle medewerkers met de succesvolle organisatie van de 1e 
editie. Er waren 180 deelnemers. De politiebegeleiding werd fel gesmaakt evenals de medewerking van 
de lokale wielerclubs. De ondervoorzitter zal een vergadering met de lokale medewerkers en partners 
organiseren over een mogelijke herhaling eind augustus 2018. Hij zal een financieel overzicht maken 
(ontvangsten/uitgaven) tegen de volgende RVB. De RVB zal het evenement dan evalueren en de 
overhandiging van de opbrengst aan de Stichting tegen kanker regelen. De ondervoorzitter zal hiervoor 
een geschikte datum voorstellen. Een financiële prognose wordt besproken. 
 
6. EK wielrennen 2018 
 
De USPE wijzigde zijn huishoudelijk reglement (art R 11). De verblijfskost op een EK wordt verhoogd tot € 
50,00 per nacht en persoon met ingang van 01/01/2018.  
 
7. Initiatief Frank Mangelschots 
 
Frank Mangelschots heeft gemeld dat hij binnen Oost-Vlaanderen zou willen starten met een proefproject 
om een combinatiepakket aan te bieden van verschillende verenigingen. Hij zou hiervoor naar de Oost-
Vlaamse politieschool willen gaan en daarna naar de 28 zones in Oost-Vlaanderen. Ook de federale komt 
in aanmerking. Hij zou de diverse voordelen van de verenigingen willen koppelen in 1 pakket met 1 prijs. 

- BPSB: goede verzekering - veel te bieden voor jongeren in sport; 
- IPA: veel oudere leden - interessante aanbiedingen naar buitenland - wandelclub - veel etentjes 

maar ook mooie activiteiten; 
- SCK GENT: maandelijkse bijeenkomst voor alle leden met hapje en drankje, de ideale plaats om 

de collega's en ex-collega's van andere zones te ontmoeten; 
- KPMG: kring van het middenkader binnen Oost-Vlaanderen met mooie uitstappen; 
- Lokale zones met vele vriendenkringen: organiseren activiteiten, maar krijgen soms de bus niet 

vol. 
De bedoeling is eigenlijk dat iedere vzw zijn eigenheid behoud en op zichzelf blijft bestaan. 
Echter zou ik naar buiten willen komen met een pakket waarbij de nieuwe leden eenvoudig aansluiten 
voor meerdere vzw's in 1 pakket, met alle voordelen van elke vereniging natuurlijk. 
De RVB is steeds bereid ter zake te overleggen. 
 
8. Volgende vergaderingen 
 
- koepeloverleg op maandag 04 december 2017 om 16.00 uur DGR Brussel. 
- vergadering RVB (kern) op maandag 20 november 2017 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk). 
 
 
 
 
 
 
Luc Smeyers        Leo Mares 
Voorzitter        Secretaris 


