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Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Sportkalender
TC atletiek
Het EK cross in Minsk is gepland van 6 t/m 9 oktober 2020. Ter zake is er nog geen beslissing door de
USPE genomen. Er zal nog getracht worden een BK te organiseren na de Coronamaatregelen.
BK Halve marathon, 10km en 5km in Gooik 06 september 2020. De sportsecretaris maakt nog een
affiche.
Linda Jansen, Lokale Politiezone Noord (Kapellen - Stabroek), heeft de RVB gemeld dat zij plannen
hebben om de marathon (voor ploegen) van Hoogboom terug te organiseren met de PZ Noord. Hiervoor
hebben ze 2 mogelijke data in gedachten 25/09/2020 of 02/10/2020.
BK cross 2020/2021
BK cross in Kortenberg werd als gevolg Corona uitgesteld. Er zal nog getracht worden een BK te
organiseren na de Coronamaatregelen.
RIHO is kandidaat voor de organisatie van een BK cross in Roeselare 2021.
Wordt besproken in de TC en in de koepel.
Het BK biatlon van 15 mei 2020 in het militair domein van Lombardsijde werd omwille van Corona
geannuleerd.
Het BK triatlon sprint voor de politie is voorlopig uitgesteld naar 20/09/2020 (PZ Mewi, Pelgrims
Jonathan, Bestuurslid SP&O).
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Police for Solidarity 14 mei 2020
Uitgesteld naar 2021.
BK trail (18 km) op 27 november 2020 in Kasterlee.
Jogging (6 en 12 km) op 02 oktober 2020 in Merelbeke.
TC volleybal
Ten vroegste begin 2021 (onder voorbehoud) worden de voorrondes gespeeld voor de eindronde EK
2021 (21-28 juni 2021) van de volleybal heren (Turijn/Italië). De voorzitter heeft aan de USPE laten weten
dat wij geïnteresseerd zijn om zowel deel te nemen als om een voorronde te organiseren.
PZ Oostende (KOPSK) is kandidaat om een BK volleybal te organiseren. Dit zal op de koepel worden
besproken.
TC judo
Het Belgisch Kampioenschap judo voor veiligheidsdiensten is uitgesteld naar 2021.
TC fiets
De wielertoeristentocht politiezone 5360 Lier op vrijdag 29 mei 2020 werd geannuleerd.
TC wielrennen
Het EK wielrennen voorzien in Chamblon / Zwitserland van 14 tem 18 september 2020 is geannuleerd.
Verplaatsing naar 2021 wordt bekeken.
Het BK Wielrennen op 03 mei 2020 werd geannuleerd.
Op 15 augustus 2020 zal het BK mountainbike (onder voorbehoud) georganiseerd worden in Hamme.
De sportsecretaris zal Daniel García, PZ Vlaamse Ardennen contacten ivm met de organisatie van een
cyclocross te Gullegem.
TC basketbal
Ten vroegste begin 2021 worden de voorrondes gespeeld voor de eindrondes van de EK basketbal
heren 2021 (5-12 juli 2021 in Limoges, Frankrijk). De voorzitter heeft de TC ter zake gecontacteerd. Als
gevolg van dit overleg heeft de voorzitter aan de USPE laten weten dat wij geïnteresseerd zijn om zowel
deel te nemen als om een voorronde te organiseren.
TC tennis
De eerste USPE Cup in padel wordt uitgesteld naar 2021. In overleg met de TC zal bekeken worden of
we hieraan kunnen deelnemen.
In 2021 (1-8 augustus 2021) staat ook het EK tennis in Duitsland (Munster) op de kalender. De TC dient
dit verder op te volgen.
Voor de organisaties van 2020:
BK enkel 19 juni 2020: TC Koersel. Wordt mogelijk geannuleerd. Sportsecretaris vraagt na.
BK dubbel 01 september 2020 PZ Geel.
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BK padel 09 oktober 2020 Arenal Mechelen.
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.
TC tafeltennis
Het BK tafeltennis in Blegny zal verplaatst worden naar latere datum (najaar).
Op 26, 27 en 28 juni 2020 zal een BK dressuur gehouden worden in Peer. De sportsecretaris zal dit
navragen.
2. Koepeloverleg
Er zal een datum gezocht worden voor het volgende koepeloverleg.
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
De penningmeester geeft schriftelijk verslag aan de RVB.
4. Communicatie
De voorzitter zal een bericht opstellen en verspreiden via de gebruikelijke communicatiekanalen mbt het
verdere verloop van de sportkalender als gevolg van de Coronamaatregelen.
De RVB beslist om
- de website van de BPSB te behouden (maar voor andere – lees goedkopere – host te kiezen);
- deze website volledig te actualiseren en ter zake afspraken te maken met Gerry Goossens (PZ
Waasland-Noord) en andere leden van de RVB voor het plaatsen van info op deze website;
- de leden van de RVB kijken de oude website BPSB na en maken hun opmerkingen aan Gerry
over uiterlijk op 05 juni 2020 (wat moet zeker behouden blijven, wat moet gewijzigd worden, …);
- Gerry maakt vervolgens een nieuw voorstel van website tegen de volgende vergadering van de
RVB op di 30 juni 2020;
- geen afzonderlijk deel op de SharePoint van de federale politie voor de BPSB te voorzien;
- te blijven samenwerken met PolNews en de reeds voorziene toepassing ‘Sport’ op de
SharePoint van de federale politie voor het aankondigen van activiteiten en evenementen.
De voorzitter zal in tussentijd een regeling uitwerken met eNoxus (huidige host).
5. 39e USPE congres 2020 in Oostenrijk
Van 12 tem 15 november 2020 zal het 39e USPE congres (onder voorbehoud) doorgaan in Oostenrijk
(Wenen).
6. 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.
7. 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.
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9. Volgende vergaderingen
Dinsdag 30 juni 2020 RVB (kern) om 17.00 uur (PZ Waasland-Noord);

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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