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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. Voorlopige data 25 tem 29 september 2020 (moet nog bevestigd worden door organisator). De
selectie en modaliteiten zullen bekeken worden door de TC.
BK Halve marathon, 10km en 5km in Gooik 06 september 2020. De sportsecretaris maakt nog een
affiche.
BK cross 2020/2021
Club Brussels Hoofdstedelijk Gewest is kandidaat voor de organisatie van een BK cross in Kortenberg
maart 2020.
RIHO is kandidaat voor de organisatie van een BK cross in Roeselare 2021.
Wordt besproken in de TC en in de koepel.
Police for Solidarity 14 mei 2020
Er wordt bekeken of de BPSB een ploeg kan afvaardigen. Aan de TC zal gevraagd worden een team
samen te stellen.
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De PZ Damme/Knokke-Heist zal op 31 mei 2020 in Sint-Laureins een BK sprinttriatlon organiseren. De
RVB is akkoord. Wordt aan koepel voorgelegd.
TC volleybal
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. De voorzitter zal de TC ter zake contacteren.
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 09.50 uur
Wedstrijden vanaf 10:00 uur
Waar? Sportcomplex Vijfsprong, Sportweg 8, 3560 Lummen
Voor wie? Werknemers van politie, brandweer, militaire en veiligheidsdiensten en hun kinderen (U21).
Wordt eveneens aan koepel voorgelegd.
TC fiets
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.
De RVB vraagt aan de TC (Stef D‘Hoore) om een voorstel tot selectiecriteria en deelnamemodaliteiten
aan de RVB voor te stellen.
PZ RIHO is kandidaat voor het BK Wielrennen 2020. Dit wordt door de RVB aanvaard. De
sportsecretaris zal Christ Sabbe (organisator) contacteren. Ook dit BK zal aan de koepel worden
voorgelegd.
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 RVB vraagt aan de TC verslag en foto’s (voor PolNews) van het BK Basketbal 2019 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 hieraan kunnen deelnemen.
In 2021 staat ook het EK tennis in Duitsland op de kalender. De TC dient dit verder op te volgen.
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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.
BK muurklimmen 2020
Stephan Muyldermans wil in april 2020 een BK muurklimmen organiseren. Hij gaat eerst even afstemmen
of er voldoende belangstelling is. De RVB zal daarna samen met hem bekijken in hoeverre dit vanuit de
BPSB financieel ondersteund kan worden.
World Police & Fire Games
Op Actua PolNews van 19 december 2019 werden de World Police & Fire Games van 30 juli tot 8
augustus 2021 in Rotterdam aangekondigd.
2. Koepeloverleg
De voorzitter zal nagaan wanneer er een volgende koepeloverleg kan plaatsvinden.
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
De penningmeester geeft schriftelijk verslag aan de RVB.
4. Communicatie
De RVB vraagt aan de TC’s om de verslagen en foto’s over te maken van volgende evenementen:
- Trailrun in Lichtaart op 29 november 2019;
- BK basketbal in Bredene 20 december 2019.
Aan de TC wordt gevraagd over de volgende evenementen de nodige info aan de RVB te bezorgen,
zodat dit op PolNews kan aangekondigd worden;
- cross De Panne 14 februari 2020;
- cross Gent 14 maart 2020;
- BK cross Kortenberg 20 maart 2020;
- BK trailrun ploegenwedstrijd 18 km en 6 km sprinttrail individueel.
5. USPE-sportconferentie 7-10 november 2019 Turijn/Italië
De USPE zal een verslag ter zake aan de RVB overmaken.
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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 heeft de voorzitter een reactie overgemaakt.
10. Volgende vergaderingen
Dinsdag 18 februari 2020 RVB (kern) om 17.00 uur (PZ Waasland-Noord).

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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