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Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

1. Sportkalender
TC atletiek
In september of oktober 2020 zal in Minsk (Wit-Rusland) het EK veldlopen gehouden worden. De
sportsecretaris zal een oproep lanceren. Het BK van 20 maart 2020 zal als één van de selectiecriteria
gelden.
Proficiat aan Ben Benhaddou voor de toporganisatie: 236 deelnemers aan de trailrun. Samen met de
Blaarmeersenrun houden ze de eer hoog van de atletiek.
BK Halve marathon, 10km en 5km in Gooik 06 september 2020. De sportsecretaris maak nog een
affiche. Dit kan nog wijzigen indien zich nog andere kandidaten aandienen.
BK cross 2020
Club Brussels Hoofdstedelijk Gewest is kandidaat voor de organisatie van een BK cross in Kortenberg
maart 2020. Wordt besproken in de koepel.
Verslag vergadering TC atletiek dd 30/09/19
1. Aanwezigen: De Walsche Carlos, Degelas Patrick, Stevens David, Winderickx Louise,
Benhaddou Ben
Verontschuldigd: Barbaix Evelyn
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2. Gezien het te klein aantal organisaties wordt de challenge crosscup niet langer behouden. Dit
sluit niet uit dat er nog aparte crossen georganiseerd worden.
a) Er wordt vastgesteld door de organisatoren dat het aantal deelnemers per organisatie nog steeds
verder dalend is.
b) Organisaties: door het dalend aantal deelnemers daalt ook de motivatie om te organiseren.
Bijgevolg zijn er maar drie organisaties meer. Zie hieronder.
c) Kalender:
➢ Kortenberg 20/03/20 => Deze cross zal als BK cross, Vlaams-Brabants en Brussels
kampioenschap voor 2020 doorgaan. Het is tevens een selectiewedstrijd voor het EK 2020.
➢ De Panne 02/20 => Dit zal doorgaan als West-Vlaams provinciaal kampioenschap voor 2020.
➢ Gent 03/20 => Dit zal doorgaan als Oost-Vlaams provinciaal kampioenschap voor 2020.
➢ Er is misschien nog een optie in Roeselare in 11/19. Dit is nog niet uitgemaakt. De
sportsecretaris zal zich hier verder over bevragen.
➢ De cross in Turnhout wordt eveneens niet meer georganiseerd.
d) De TC blijft er wel van overtuigd dat er naast de resterende crossen nog een aantal andere
organisaties nodig blijven, die ook als BK kunnen fungeren.
4. Trials
a) Gent organiseert het BK op 14vmaart 2020 voor de korte afstanden.
b) Lichtaart zorgt voor het BK lange afstanden in 2020.
5. Running for solidarity 2020: er wordt bekeken of de BPSB een ploeg kan afvaardigen.
De PZ Damme/Knokke-Heist zal op 31 mei 2020 in Sint-Laureins een BK sprinttriatlon organiseren. De
RVB is akkoord.
TC volleybal
EK volleybal dames 7 – 14 oktober 2019 in Praag.
België werd ingedeeld in een groep met Tsjechië, Duitsland en Nederland en werd knap vijfde.
Eind 2020/begin 2021 worden de voorrondes gespeeld voor de eindrondes EK 2021 van de volleybal
heren (Italië). Hier moeten we bekijken of we hieraan kunnen deelnemen en afhankelijk van de loting
eventueel een voorronde organiseren.
TC tafeltennis
EK tafeltennis van 19 t/m 23 september 2019 in Senec (Slowakije).
De RVB vraagt een verslag en foto’s van de delegatieleider.
TC judo
De Belgische Politie Sportbond organiseert, samen met Judoschool Lummen, het Belgisch
Kampioenschap judo voor veiligheidsdiensten.
Wanneer? Zondag 19 april 2020
Weging van 09:30u tot 09:50u
Wedstrijden vanaf 10:00u
Waar? Sportcomplex Vijfsprong te Lummen
Sportweg 8, 3560 Lummen
Voor wie? Werknemers van politie, brandweer, militaire en veiligheidsdiensten en hun kinderen (u21+).
TC fiets
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Politiezone 5360 Lier zal wielertoeristentocht (met racefiets onder politiebegeleiding) organiseren welke
zal doorgaan op vrijdag 29 mei 2020. Het evenement op zich is ten voordele van een goed doel. De
sportsecretaris zal de organisator contacteren.
TC wielrennen
Van 14 tem 18 september 2020 zal het EK wielrennen plaatsvinden in Chamblon / Zwitserland.
De sportsecretaris zal via diverse kanalen een oproep voor kandidaten lanceren. Afhankelijk van de
geïnteresseerde kandidaten en het beschikbaar budget zal de RVB beoordelen of er een delegatie wordt
afgevaardigd.
De secretaris zal Stef D’Hoore ter zake contacteren.
PZ RIHO is kandidaat voor het BK Wielrennen 2020. Dit wordt door de RVB aanvaard. De
sportsecretaris zal Christ Sabbe (organisator) contacteren.
TC basketbal
Eind 2020/begin 2021 worden de voorrondes gespeeld voor de eindrondes van de EK basketbal heren
2021 (Limoges, Frankrijk). Hier moeten we bekijken of we hieraan kunnen deelnemen en afhankelijk van
de loting eventueel een voorronde organiseren.
De TC Basketbal zal in samenwerking met het KOPSK opnieuw het BK Basketbal 2019 organiseren te
Bredene op 20/12/2019.
TC tennis
Van 10 t/m 13 juni wordt in Monaco de eerste USPE Cup in padel georganiseerd.
In overleg met de TC zal bekeken worden of we hier aan kunnen deelnemen.
In 2021 staat ook het EK tennis in Duitsland op de kalender. De TC dient dit verder op te volgen.
Voor de organisaties van 2020:
1) BK enkel 2020: navraag wordt gedaan bij de TC Koersel om in mei 2020 de organisatie in handen
te nemen olv onze voorzitster Langmak Kirsten.
2) BK dubbel 2020: navraag wordt gedaan bij collega’s van de PZ Geel om de organisatie in
september 2020 op zich te nemen (ze hadden vorig jaar laten weten om hiervoor interesse te
hebben).
3) BK padel 2020: we hebben van Maarten Casteleyn vernomen dat hij in samenwerking met Buu
Truong (mede-organisator BK padel 2019) een systeem wenst uit te werken waarin er Waalse en
Vlaamse kampioenschappen worden gehouden. De beste teams zullen vervolgens uitkomen in
een Belgisch Kampioenschap in de periode september-oktober 2020. We hebben Maarten laten
weten dat dit voor de TC in orde is en dat we jullie hiervan in kennis zullen stellen.
TC voetbal
Politiezone 5360 Lier zal een Belgisch kampioenschap voetbal (5x5) organiseren welke zal doorgaan op
vrijdag 29 mei 2020. Het evenement op zich is ten voordele van een goed doel en zal doorgaan op de
jeugdterreinen van het voormalige Lierse SK te Kessel (Nijlen).
De sportsecretaris zal de organisator contacteren.
2. Koepeloverleg
Het volgende koepeloverleg is gepland op 16 december 2019.
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
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De penningmeester geeft verslag aan de RVB.
4. Communicatie
De laatste papieren editie van Infosport is inmiddels verspreid.

In de toekomst wordt Infosport vervangen door een sportpagina in PolNews (FP).
Het communicatiebeleid van de BPSB zal in een later stadium verder bekeken worden.
5. USPE-sportconferentie 7-10 november 2019 Turijn/Italië
De 4de USPE Police Sport Conference was een succes. Er namen ook 3 afgevaardigden van de
medische dienst van de GIP deel. Dr. Dirk Van Wynsberghe heeft daar ook een toespraak gehouden
inzake het belang van welzijn/sport op het werk (health-management).
6. 39e USPE congres 2020 in Oostenrijk
In november 2020 zal het 39e USPE congres doorgaan in Oostenrijk.
7. Wijziging regelgeving VZW
De penningmeester zal bekijken welke impact de gewijzigde regelgeving inzake VZW’s heeft op de
statuten en werking van de (N)BPSB.
8. Overleg met Commissaris-Generaal
De voorzitter heeft een brief verzonden aan de CG met de vraag een onderhoud te hebben inzake onder
meer de algemene werking van de Belgische Politiesportbond, de financiële ondersteuning van onze
werking, de communicatiesteun door CGC via het digitaal magazine Infosport, sponsoring en huisvesting.
9. Vraag VCLP
De VCLP heeft in het kader van een mogelijke actualisering van de GPI37 twee vragen gesteld aan de
PZ’s:
1. Heeft uw zone een bewegingsbeleid, in het kader van welzijn (sportbeoefening tijdens de
diensturen), uitgewerkt?
2. Indien positief, zou u ons uw intern document kunnen overmaken?
Ook vanuit de BPSB zal de voorzitter een reactie zenden.
10. Volgende vergaderingen
- maandag 13 januari 2019 RVB (kern) om 17.00 uur (PZ Waasland-Noord);
- maandag 16 december 2019 koepeloverleg om 16.00 uur (DGR);

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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Ontwerp visietekst ‘communicatiebeleid BPSB’
WAT communiceren we naar WIE en HOE?
1. Uitgangspunten1
Achtergronden
De Belgische Politie Sportbond (BPSB – opgericht in 1938) heeft tot doel, de organisatie en de
ontwikkeling van alle sporten te bevorderen. (Statuut BPSB – Nederlandstalige vleugel)
De Belgische Politiesportbond heeft tot doel de sport in het politiemidden te promoten in het kader van
de vrijetijdsbesteding. Dit geschiedt door het inrichten van en deelnemen aan clubwedstrijden,
provinciale, regionale en nationale kampioenschappen, internationale wedstrijden en
kampioenschappen. (Huishoudelijk reglement - Nederlandstalige vleugel)
Missie BPSB (beleidsplan Bloso)
-

Bijdragen tot het behouden en verbeteren van de volksgezondheid (het bevorderen van
sportbeoefening in al zijn verschijningsvormen);
Zoveel mogelijk politieambtenaren enthousiast te maken om regelmatig deel te nemen aan
sportactiviteiten;
Aan alle aangesloten leden pedagogisch, medisch en sporttechnisch verantwoorde
sportactiviteiten aanbieden (het bevorderen van de lichamelijke vorming van onze leden);
Kwaliteitsvolle sportactiviteiten aan te bieden;
De sportieve belangen behartigen;
Bijdragen tot de integratie van de politieambtenaren van de verschillende politiekorpsen & diensten.

Wij richten ons met onze sportactiviteiten op alle leden van de Geïntegreerde Politie en dragen zo bij tot
een gezond lichaam, een gezonde geest en de teamspirit. (mail voorzitter BPSB aan CG Federale Politie)
Analyses
Reeds jarenlang verkeert de BPSB in een precaire financiële situatie. De ondersteuning vanuit de
federale overheid (FOB BiZa) is zeer gering en zeker onvoldoende om enigszins te voldoen aan de
beleidsdoelstellingen van de BPSB. Hierdoor is er thans een absolute noodzaak om de middelen aan te
vullen met inkomsten uit sponsoring.
De Federale Politie | Directie van de communicatie (CGC) maakt momenteel tot ieders grote
tevredenheid ernstig werk van het ontwikkelingen van een efficiënte communicatiestrategie binnen de
Geïntegreerde Politie. Deze ontwikkeling houdt voor de BPSB zowel kansen/opportuniteiten (PolNews,
1

Hierin worden de achtergronden, analyses en vooronderstellingen beschreven. Voor de mensen die niet bij het opstellen van
het plan zijn betrokken, helpt dit om te begrijpen waarom de keuze op een bepaalde strategie viel. ‘Doelstelling’ is bijvoorbeeld
een noodzakelijk onderdeel van de achtergronden. Maar de uitgangspunten kunnen ook tot een meer originele of innovatieve
strategie leiden, doordat de elementen die in kaart worden gebracht voor nieuwe inzichten en ideeën zorgen.
(http://www.modellenvanc.be)
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SharePoint, Yammer, …), als bedreigingen (verlies aan inkomsten uit sponsoring wegens stopzetting
Infosport, aanwending PolNews voor sportevenementen die niet onder auspiciën BPSB plaatsvinden, …)
in.
Veronderstellingen
Gezien het huidig socio-economisch klimaat (toestand beschikbare federale overheidsmiddelen) lijkt de
kans dat de ondersteuning vanuit de federale overheid (FOB BiZa) naar de BPSB toe zal toenemen eerder
klein. De laatste jaren zagen wij deze helaas ook steeds afnemen.
Vanuit deze optiek wordt het van cruciaal belang om vooral de kansen/opportuniteiten van de nieuwe
communicatiestrategie van de Federale Politie maximaal te benutten en de daaraan verbonden
bedreigingen tot een absoluut minimum in te perken.
2. Strategie2
Boodschap (huidige website kan als basis dienen)
‘Over ons’ (wat/wie is BPSB)
Sportaanbod (nieuws, kalender, …)
E-bibliotheek (statuten, reglementen, formulieren, verslagen, …)
Voordelen lidmaatschap/verzekering accentueren
Doelgroep
Alle medewerkers politie (operationelen en Calog)
Niet-politiemensen (gepensioneerden, familie, vrienden, kennissen, sympathisanten, …)
Aanpak
Vervanging website door SharePoint (FP)
Voordelen: gratis
Nadelen: enkel bereikbaar voor medewerkers politie, moet dus aangevuld worden met platform dat
door niet-politiemedewerkers consulteerbaar is
Vervanging Infosport door Sportpagina in PolNews (FP)
Voordelen: gratis
Nadelen:
- wordt enkel toegezonden aan medewerkers politie, moet dus aangevuld worden met tool
waardoor ook niet-politiemedewerkers worden bereikt;
- verlies aan inkomsten uit sponsoring (publicaties in Infosport);
- aanwending PolNews voor sportevenementen die niet onder auspiciën BPSB plaatsvinden.

2

Welke inhoud wil je aan welke doelgroep communiceren? Hoe pak je dat aan? Naar de antwoorden op deze vragen zul je
regelmatig moeten teruggrijpen om te evalueren of je nog wel op koers zit. Zeker bij acties waaraan creaties als advertenties of
drukwerken te pas komen, verlies je door een aantrekkelijk creatief idee al gauw de doelstelling of inhoud uit het oog. Een
beschrijving van de strategische aanpak geeft aan waarom je voor een bepaalde methode kiest en hoe de verschillende
communicatie-instrumenten op elkaar inspelen. (http://www.modellenvanc.be)

6

Aanvulling met gebruik sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, …)
Om niet-politiemensen te blijven bereiken dient te worden bekeken in hoeverre toepassingen sociale
media aan deze problematiek kunnen verhelpen.
3. Instrumenten3
Per type
SharePoint (zie rubriek ‘Aanpak’ hiervoor)
PolNews (zie rubriek ‘Aanpak’ hiervoor)
Sociale media (zie rubriek ‘Aanpak’ hiervoor)
Per doelgroep
Alle medewerkers politie (operationelen en Calog) (zie rubriek ‘Aanpak’ hiervoor)
Niet-politiemensen (gepensioneerden, familie, vrienden, kennissen, sympathisanten, …) (zie rubriek
‘Aanpak’ hiervoor)
4. Actieplan4
Budget
Geen, dient eerder als besparingsopportuniteit te worden aanzien.
Beslissingen
Beslissing RVB over WAT communiceren we naar WIE en HOE?
Beslissing (protocol) CG Federale politie over financiële/materiële steun aan BPSB (na overleg)
To do’s
Beslissing over WAT communiceren we naar WIE en HOE? (RVB)
Vervanging website door SharePoint (FP)
- Aanvraag SharePoint Federale Politie (Gerry?)
- Inrichting SharePoint in overleg RVB (Gerry?)
- Bekendmaking SharePoint BPSB aan alle politiemedewerkers (PolNews CGC?)
Vervanging Infosport door Sportpagina in PolNews (FP)
- Afspraken CGC mbt overmaken en verspreiding artikelen vanuit BPSB (RVB/CGC)
3

In het derde onderdeel worden de verschillende instrumenten die je inzet gedetailleerd beschreven. Hoe zullen de
communicatie-instrumenten eruitzien, wat is er bijzonder aan, waar moeten ze zeker aan voldoen? Je kunt dit onderdeel op
verschillende manieren opbouwen: per type instrument, per doelgroep of per fase. Voor ingewikkelde plannen kun je er
natuurlijk ook voor kiezen om meerdere manieren te combineren. Zo krijg je een goede kijk op wie op welk ogenblik wordt
bereikt of welk instrument voor welke doelgroep is bestemd. (http://www.modellenvanc.be)
4 Het laatste onderdeel verzamelt alle praktische elementen: budgetoverzichten, een overzicht van alle beslissingen die moeten
worden genomen en een gedetailleerde to do-lijst. De inventaris van de te nemen beslissingen vormt een handige leidraad voor
de besluitvormers en kan het werkproces daardoor snel vooruithelpen. Vermeld altijd ook wie welke beslissing moet nemen.
Een andere lijst inventariseert wat er moet gebeuren en door wie. Vaak zul je in deze fase nog voor alle taken weten wie ervoor
verantwoordelijk is. Maar een takenlijst met invulvelden zorgt voor een efficiëntere werking dan het achterwege laten van deze
to do’s. (http://www.modellenvanc.be)
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-

Afspraken CGC mbt aanwending PolNews voor sportevenementen die niet onder auspiciën BPSB
plaatsvinden (RVB/CGC)
Bekijken mogelijkheden/opportuniteiten aanvulling met gebruik sociale media (Facebook, Instagram,
Twitter, …) (Gerry, David, CGC, …?)
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