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Verslag algemene ledenvergadering
Datum vergadering:

9 september 2015

Aanwezig:

Luc Smeyers, voorzitter (Neteland)
Carlos De Walsche, ondervoorzitter
Lucien Taveirne, penningmeester
David Stevens, sportsecretaris
Louise Vekemans, provinciaal afgevaardigde Vlaams-Brabant/Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Jacques Winderickx, provinciaal afgevaardigde Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Technische commissie fiets (Ludo Eysackers/Polders & Kempen)
Technische commissie basketbal (Bjorn Mus/KOPSK)
Technische commissie tennis (Kevin Struyf)
Martin Gorissen (KPSRA)
Van de Keere (Veiligheidsdetachement Nationale Luchthaven)
Andy De Dobbelaere (GPAC)
Daniël Cromboom (Zemka)

Verontschuldigd:

Leo Mares, secretaris
Ben Benhaddou, provinciaal afgevaardigde Antwerpen
Patrick De Gelas (TC atletiek)
Heidi Schellens (PZ Neteland)
Stef D’hoore (TC wielrennen/Meetjesland)
Patrick Janssens (PZ Bodukap)

De penningmeester controleert de aanwezigen en zorgt voor de ontvangst en het nazicht van de
volmachten.
De voorzitter opent de zitting op de bondszetel en verwelkomt de aanwezigen.
1. Goedkeuring ontslag van clubs
De ontslagen van de Schutterskring Politie Deurne, de Sportkring Hamont-Neerpelt-Overpelt en de
Vriendenkring PZ Landen-Zoutleeuw-Linter worden eenparig goedgekeurd.
De aansluitingen van de Vriendenkring PZ Wetteren-Laarne-Wichelen en de ‘Collega’s ondernemen voor
plezier en sport Lier’ worden eenparig aanvaard.
2. Verkiezing
Door de opruststelling van sportsecretaris Rudy De Maere op 1 januari 2015 wees de Raad van Bestuur
op 3 november 2014 David Stevens aan als waarnemend sportsecretaris om het mandaat van Rudy De

v.z.w. Nederlandstalige vleugel - zetel: Boomsesteenweg 180 - 2610 Antwerpen - Tel.&fax. (03) 827.09.92.

1

Maere te voltooien. De Raad van Bestuur vraagt de Algemene Vergadering deze aanwijzing te
bekrachtigen tot de Algemene Vergadering in 2018. De Algemene Vergadering stemt hier eenparig mee
in.
Conform art. 16 van de statuten dienen ook een aantal provinciaal afgevaardigden te worden bevestigd.
Kandidaturen konden worden overgemaakt tot 1 september 2015. Leden die hun ontslag wensten te
geven of hun mandaat niet wensten verder te zetten konden dit schriftelijk meedelen aan de Raad van
Bestuur tegen dezelfde datum.
Bjorn Mus (TC basketbal/KOPSK) stelde zich kandidaat voor de functie van provinciaal afgevaardigde
West-Vlaanderen. Hij wordt eenparig verkozen door de Algemene Vergadering.
Er werden ter zake geen andere kandidaturen en/of ontslagen ingediend.
Volgende provinciaal afgevaardigden worden bevestigd in hun mandaat:
Ben Benhaddou, provinciaal afgevaardigde Antwerpen;
Jacques Winderickx, provinciaal afgevaardigde Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Louis Vekemans, provinciaal afgevaardigde Vlaams-Brabant.
De raad van bestuur dankt hen voor de reeds gedane inspanningen en het engagement dat ze ook
nemen naar de toekomst toe.
De functies van provinciaal afgevaardigde voor Limburg (na het overlijden van collega Argot Reynders) en
Oost-Vlaanderen blijven vacant.
3. Verslagen van de secretaris en de sportsecretaris
De verslagen van de secretaris en de sportsecretaris (zie bijlagen) worden toegelicht en eenparig
goedgekeurd.
4. Financiën
De penningmeester geeft toelichting bij zijn financieel verslag, de resultatenrekening van 2014 en de
begrotingen voor 2015 en 2016.
De controle van de boekhouding werd door afwezigheid van een aangeduide controleur (Luc Elsen)
uitgevoerd door Daniël Cromboom (Politiesportkring Zemst-Kampenhout) en Louise Vekemans
(provinciaal afgevaardigde Vlaams-Brabant) op 9 september 2015 te 10.00 uur in het bondsgebouw. Zij
hebben geen opmerkingen. De commissarissen adviseren de Algemene Vergadering om de
penningmeester en de Raad van Bestuur décharge te verlenen voor 2014. De Algemene Vergadering
verleent vervolgens eenparig décharge aan de penningmeester en de Raad van Bestuur voor 2014.
Het verslag van de penningmeester en de begrotingen voor 2015 en 2016 worden eenparig goedgekeurd.
De penningmeester verklaart zich steeds bereid toelichting te verstrekken aan ieder lid van onze
vereniging.
Daniel Cromboom (ZEMKA) en Luc Elsen (SCK FP Brunat) worden aangesteld als controleurs voor 2016.
5. Verhoging lidgeld
Op de vorige algemene vergadering werd reeds duidelijk weergegeven dat de beperkte ontvangsten en
een te verwachten beperkte verhoging van de verzekeringspremie met 1 euro per lid, een verhoging van
het lidgeld met 1,5 euro per lid noodzakelijk maakt. De penningmeester geeft toelichting bij het uiterst lage
lidgeld dat de BPSB reeds meerdere jaren vraagt aan haar leden (8,5 €, waarvan 5,5 € voor de
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verzekering). Hiervan blijft dus slechts 3 euro per lid over voor onze federatie om onze activiteiten te
ondersteunen en verplichtingen te voldoen. De penningmeester stelt voor de dagverzekering (1 euro) en
de verzekering van de club op hetzelfde peil te behouden.
De Algemene Vergadering stemt eenparig in met het voorstel om het lidgeld per lid te verhogen met 1,5
euro naar 10 euro per lid en dit met ingang op 1 januari 2016.
6. Bespreking communicatiebeleid
De ondervoorzitter geeft toelichting bij de geplande vernieuwing van ons communicatiebeleid. Hij doet een
oproep tot medewerking (vnl. aanreiken van verslagen, foto’s, ed.). In de nabije toekomst zullen wij een
driemaandelijks digitaal magazine verspreiden. Infosport zal niet meer in gedrukte vorm verschijnen (o.a.
wegens de geplande sluiting van de drukkerij van de Federale Politie). Het digitaal magazine zal met de
medewerking van de CGC geproduceerd worden (incl. lay-out en vertaling). Het zal via Portal
rechtstreeks verspreid worden aan alle personeelsleden. Ook de sportkalender zal via directe
communicatiekanalen onder de aandacht worden gebracht van alle medewerkers. Voor de
gepensioneerde collega’s wordt nog onderzocht hoe men hen zo goed mogelijk kan informeren.
7. Strooibiljet met voorstelling van de BPSB en de verzekering
De penningmeester geeft toelichting bij de geplande verspreiding van strooibiljetten om onze vereniging,
onze activiteiten en de voordelen van onze sportverzekering meer bekend te maken (o.a. op onze
sportactiviteiten). Zo kan ook meer promotie gemaakt worden voor de riante verzekeringsmodaliteiten
voor de leden van de BPSB.
8 Bespreking werking BPSB Nederlandstalige vleugel vzw – Een nieuwe weg?
De voorzitter geeft toelichting bij de inspanningen die de Raad van Bestuur levert om een duurzame
financiering voor onze werking te realiseren. Hiertoe worden 2 pistes bewandeld. Enerzijds voert men
besprekingen met Binnenlandse Zaken en het Vlaams Gewest. Anderzijds onderzoekt men de
mogelijkheid om met behoud van onze autonomie aan te sluiten bij een andere omnisportbond. Dit laatste
zou interessant kunnen zijn voor de administratieve en logistieke ondersteuning. Belangrijk aandachtspunt
is wel dat zulke samenwerking verzoenbaar is met de overheidssteun.
De voorzitter feliciteert onze ploegen en atleten met hun sportieve prestaties en dankt de TC’s en de clubs
voor hun talrijke wedstrijden en organisaties.
Tot slot dankt de voorzitter alle leden van de BPSB voor hun inzet in het afgelopen jaar en hun
engagement naar de toekomst toe.
9. Interpellaties en rondvraag
Nihil.
De voorzitter dankt de aanwezigen tot slot voor hun komst en sluit de vergadering.
Bijlagen:
- verslag secretaris
- verslag sportsecretaris.
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Algemene ledenvergadering
Wilrijk, 09 september 2015

Verslag secretaris

1. Vergaderingen NBPSB in 2014
08 januari 2014
17 februari 2014
07 april 2014
19 mei 2014
07 juli 2014
01 september 2014
06 oktober 2014
03 november 2014
01 december 2014

2. Belangrijkste dossiers / aandachtspunten in 2014
Vaste agenda
- goedkeuring verslag vorige vergadering
- realisatie beslissingen vorige vergadering (opvolging)
- overzicht sportkalender (zie verslag sportsecretaris)
- doorname briefwisseling
- ledenbestand
- kasverslag
- sponsoring
- voorbereiding koepeloverleg
- communicatie: website, ‘Infosport’, sociale media, …
- sportuitrusting
- varia
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Dossiers
(dit overzicht betreft slechts een greep uit de voornaamste dossiers en is bijgevolg zeker niet volledig)

Overleg met federale politie (CG) m.b.t. samenwerking, financiering, huisvesting en materiële
ondersteuning BPSB
Dossier BLOSO / Vlaamse overheid
Subsidiedossier provincie Antwerpen
Subsidiedossier BOIC
Dossiers medisch verantwoord sporten (MVS) en ethisch verantwoord sporten (EVS)
Werking technische commissies met onder meer ontvangst door RVB van:
- TC atletiek
- TC schieten
- TC wielrennen
Ontvangst medaillewinnaars (EK basketbal, Zeslandentornooi tafeltennis…) door CG op 26 juni 2014
Implementatie EPLA (Europese politie fitheid badge)
Actualisatie statuten BPSB in Belgisch Staatsblad
36e USPE-congres 2014
Voordracht en aanvaarding Delphine Persoons (wereldkampioen boksen dames) als verdienstelijke atlete
(USPE)
Afscheid sportsecretaris Rudy De Maere en opvolging door David Stevens vanaf 1 januari 2015
Begroting 2015

Leo Mares,
NBPSB-secretaris.
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Jaarverslag sportsecretaris 2014
Vorig jaar werden 7 Belgische Kampioenschappen georganiseerd, dit tegenover 9 in
2013, 10 in 2012 en 13 organisaties in 2011 en in 2010. De Waalse Vleugel
organiseerde geen BK. De TC worden dan ook opgeroepen om te trachten een BK in te
richten. Steun kan hiervoor aangevraagd worden aan de RvB via de sportsecretaris.
Onze damesvoetbalploeg ging op de internationale toer en speelde op 15 april in
Nistelrode (Nederland) een vriendschappelijke wedstrijd.
Dit jaar was het de beurt aan België om het jaarlijks zeslanden tornooi tafeltennis te
organiseren. De TC tafeltennis organiseerde dit met groot succes te Blégny.
De TC wielrennen, zoals steeds druk bezig, organiseerde vorig jaar in Eupen een
vierdaagse tocht.
Er werd in 2014 deelgenomen aan 2 Europese Kampioenschappen, ingericht door de
USPE.
Van 8 tot en met 11 augustus nam de BPSB deel aan het Europees USPE
kampioenschap Triatlon in Duitsland en het EK Marathon in Oostenrijk van 10 tot 13
oktober 2015.
De BPSB nam met een vertegenwoordiger van elke Vleugel deel aan het USPE
Congres in Budapest van 17 tot 19 Oktober 2014.
Zoals gesteld in 2013 werd er in 2014 wegens een gebrek aan belangstelling tijdens de
voorgaande jaren geen vergadering van de sportcommissie meer georganiseerd. De
verschillende TC werden per sporttak uitgenodigd voor aanvang van de maandelijkse
RvB om hun werking te evalueren en steun te verlenen bij het uitwerken van hun
doelstellingen.
Wegens pensionering heb ik op 31 december 2014 mijn functie als sportsecretaris
opgeheven, dit is dus mijn laatste verslag. Ik wil al de clubs en TC leden van de BPSB
van harte bedanken voor hun belangloze sportieve inzet voor de BPSB en wens jullie
allen veel succes toe in de toekomst.
Indien jullie ooit van plan zijn in Bali op vakantie te komen neem gerust contact op met
mij rudydemaere@hotmail.com voor het verschaffen van inlichtingen.
Sportieve groeten,
Rudy De Maere
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