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Verontschuldigd:

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Sportkalender
Uitstel EK’s met 1 jaar
Het Executive Committee van de USPE besliste op 4 juni 2020 om alle geplande EK’s met 1 jaar uit te
stellen gelet op de COVID-19 crisis.
Dit betekent dat de EK’s wielrennen en cross country in principe in 2021 zullen doorgaan.
Wij wachten nog wel op een bevestiging van de inrichters (Zwitserland en Wit-Rusland).
De EK’s voor 2021 worden doorgeschoven naar 2022, 2022 naar 2023...
Uitzonderingen zijn mogelijk om bv. geen gereserveerde subsidies te verliezen.
Zo zullen het EK Tennis in 2021 (Duitsland - Noordrijn-Westfalen) en het EK Atletiek in 2022 (Tsjechië)
op de kalender blijven.
Dit betekent dat wij in 2021 normaal aan 3 EK’s zullen deelnemen. Dit lijkt mij haalbaar.
Het EK volleybal heren en het EK basketbal heren zullen niet in 2021 maar normaal in 2022 doorgaan.
De voorrondes kunnen in het najaar van 2021 of het voorjaar van 2022 plaatsvinden. Dit dient nog
bevestigd.
Mandaatverlenging
Het Executive Committee besliste ook unaniem om alle lopende bestuursmandaten (Executive
Committee en Technical Commission) met 2 jaar te verlengen om de continuïteit te waarborgen.
Dit voorstel zal ter goedkeuring voorgelegd worden op een buitengewoon congres op 23 juli 2020.
De afgevaardigden van de lidstaten zullen hier tijdens een videomeeting over stemmen. De
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ondervoorzitter zal de BPSB vertegenwoordigen.
Congres Wenen 2020
Het statutair congres staat (onder voorbehoud) nog steeds geprogrammeerd van 13 t/m 15 november
2020.
De verkiezingen zullen van de agenda geschrapt worden indien het buitengewoon congres instemt met
het voorstel van het Uitvoerend Bestuur.
Wij volgen wel de toestand in Wenen op.
TC atletiek
BK Halve marathon, 10 km en 5 km in Gooik 06 september 2020 werd geannuleerd.
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. Voorstel wordt gedaan om dit als BK
halve marathon te nemen.
Er zal ook contact worden opgenomen worden met PZ RIHO voor organisatie 10 km/5 km.
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, waarschijnlijk op 23 oktober 2020.
RIHO is kandidaat voor de organisatie van een BK cross in Roeselare 2021.
Wordt besproken in de TC en in de koepel.
Het BK triatlon sprint voor de politie is voorlopig uitgesteld naar 20/09/2020 (PZ Mewi, Pelgrims
Jonathan, Bestuurslid SP&O).
BK trail (18 km) op 27 november 2020 in Kasterlee.
Op 17 oktober 2020 organiseert de PZ Gent een trail 6 km individueel en 18 km in groep.
Jogging (6 en 12 km) op 02 oktober 2020 in Merelbeke.
TC volleybal
PZ Oostende (KOPSK) is kandidaat om een BK volleybal te organiseren. Dit zal op de koepel worden
besproken.
TC wielrennen
Op 15 augustus 2020 zal het BK mountainbike georganiseerd worden in Hamme.
De sportsecretaris zal Daniel García, PZ Vlaamse Ardennen contacteren ivm met de organisatie van een
cyclocross te Gullegem.
TC tennis
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.
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Voor de organisaties van 2020:
BK dubbel 01 september 2020 PZ Geel.
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 (oktober/november).
2. Koepeloverleg
Er zal een datum gezocht worden voor het volgende koepeloverleg.
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten
De penningmeester geeft verslag aan de RVB.
De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden in de PZ Waasland-Noord (Gravenplein 7 te 9120
Beveren) op dinsdag 27 oktober 2020 om 15.00 uur.
Voorafgaand zal een RVB om 13.00 uur gehouden worden.
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.
Gerry Goossens stelt een eerste websiteontwerp aan de RVB voor. Dit betreft enkel de grote lijnen.
Inhoudelijk moet de website volledig geactualiseerd worden. Dit moet gedaan worden door de leden van
de RVB die de info moeten aanreiken aan Gerry. Na ontvangst van de eerste info zal de secretaris samen
met Gerry de website verder aanvullen voor zover als mogelijk. Vervolgens zal een voorstel worden
gemaakt voor de verdere invulling/actualisering (wie gaat wat verder uitwerken).
5. 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. Hij heeft ter zake een ontwerp uitgewerkt (in samenwerking met
VSDC).
6. Volgende vergaderingen
Maandag 17 augustus 2020 RVB (kern) om 17.00 uur (PZ Waasland-Noord);
Algemene ledenvergadering in PZ Waasland-Noord (Gravenplein 7 te 9120 Beveren) op dinsdag 27
oktober 2020 om 15.00 uur;
Voorafgaand zal een RVB om 13.00 uur gehouden worden.

Luc Smeyers
Voorzitter

Leo Mares
Secretaris
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