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Verslag algemene ledenvergadering
Datum vergadering:

30 september 2019

Aanwezig:

Luc Smeyers, voorzitter (Neteland)
Carlos De Walsche, ondervoorzitter
Lucien Taveirne, penningmeester
David Stevens, sportsecretaris
Louise Vekemans, prov. afgev. Vlaams-Brabant/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Jacques Winderickx, prov. afgev. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Technische commissie fiets (Rik Libot, Ludo Eysackers)
Technische commissie basketbal (Bjorn Mus)
KAPS (Rik Claes)
Gent (Andy De Dobbeleer)

Verontschuldigd:

Leo Mares, secretaris

De penningmeester controleert de aanwezigen en zorgt voor de ontvangst en het nazicht van de
volmachten.
De voorzitter opent de zitting en verwelkomt de aanwezigen.

1. Goedkeuring ontslag van clubs
De ontslagen van de clubs Lokale Politie Berlare-Zele, Atletiekclub Politie Brasschaat, Sportkring de
Feniks, Sport- en ontspanningskring Rijkswacht Turnhout en Politievereniging AMOW worden eenparig
goedgekeurd. De penningmeester licht toe dat vooral om kleinere clubs handelt met tussen de 5 en 20
leden.
De aansluiting van de Sportkring Bredene-De Haan wordt eenparig goedgekeurd.
De penningmeester meldt dat momenteel 45 clubs lid zijn van de NBPSB VZW.

2. Verkiezing
Er zijn dit jaar geen verkiezingen voor de raad van bestuur. De volgende mandaten en termijnen lopen
nog:
• voorzitter, secretaris en sportsecretaris tot 2022;
• penningmeester en ondervoorzitter tot 2021.
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De penningmeester wenst zijn mandaat uiterlijk in juni 2022 definitief te beëindigen. Een vervanger dient
gezocht. Het takenpakket voor deze functie betreft momenteel de dubbele boekhouding, de balansen, de
belastingaangifte, de begroting, het verzekeringsdossier en de ledenlijsten. Een herverdeling van deze
taken dringt zich op.
Conform art. 16 van de statuten dienen ook een aantal provinciaal afgevaardigden te worden bevestigd:
Oost-Vlaanderen
: vrij
West-Vlaanderen
: Mus Bjorn
Antwerpen
: Benhaddou Ben
Limburg
: vrij
Vlaams Brabant
: Vekemans Louise
Brussel
: Winderickx Jacques.
Gezien de RVB evenmin ontslagen, noch kandidaturen mocht ontvangen voor de functies van provinciaal
afgevaardigde, worden voormelde afgevaardigden bevestigd.
De raad van bestuur dankt de provinciaal afgevaardigden voor de reeds gedane inspanningen en het
engagement dat ze ook nemen naar de toekomst toe.
De functies van provinciaal afgevaardigde voor Limburg 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 2018 en de
begroting 2019.
De controle van de boekhouding 2018 werd door Daniel Cromboom (ZEMKA) en Rik Libot (Sportkring
Polders en Kempen) uitgevoerd op 30 september 2019 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 2018. De Algemene Vergadering verleent vervolgens
eenparig décharge aan de penningmeester en de Raad van Bestuur voor 2018.
Het verslag van de penningmeester 2017 en de begroting voor 2018 worden eenparig goedgekeurd.
De penningmeester verklaart zich steeds bereid toelichting te verstrekken aan ieder lid van onze
vereniging.
Daniel Cromboom (ZEMKA) en Eysackers Ludo (Sportkring Polders en Kempen) worden aangesteld als
controleurs voor de boekhouding 2018.

5 Wijziging statuten
Het huidige statuut is weergegeven op www.bpsb.be in het hoofdstuk Bibliotheek.
De penningmeester overloopt de voorgestelde wijzigingen:
• schrappen gerechtelijk arrondissement Antwerpen in art. 2;
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•
•
•
•
•
•
•

vervangen van alle verwijzingen in het statuut naar de Wet van 21 juni 1921 door verwijzing naar
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);
vervangen van de rechtbank van koophandel door verenigingsrechtbank;
vervanging raad van bestuur door bestuursorgaan;
aanvulling art 17: een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan laten
vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Hij verwittigt hiervan schriftelijk de voorzitter en
secretaris;
aanpassing art 19: het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging met uitzondering van die
waarvoor volgens de wet WVV de algemene vergadering bevoegd is;
aanpassing art 20: 8 dagen vervangen door 15 dagen – er mag nooit uitbreiding van de agenda
zijn;
aanvulling art 22 met volgende punten:
o de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het
instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris;
o de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming of in een coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
o een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
o alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

De statuten zullen nog nagekeken worden door specialisten van het Studie- en Documentatiecentrum van
vzw.

6 Toelichting door de voorzitter vzw over de communicatie en de werking van de NBPSB

De voorzitter geeft toelichting bij de toekomstnota over de communicatie opgesteld door de secretaris.
Hij herhaalt de oproep tot medewerking (vnl. aanreiken van verslagen, foto’s, resultaten, ed.). Infosport zal
vervangen worden door berichten in PolNews wat toelaat om korter op de bal te spelen. Wij onderzoeken
hoe wij het nieuwe SharePoint platform van de geïntegreerde politie kunnen gebruiken. Verder willen wij
inzetten op onze sociale media en nagaan hoe we onze website kunnen aanpassen en/of vervangen.
Hij meldt dat een afspraak gepland wordt met de Commissaris-generaal over de werking en de
ondersteuning van de politiesportbond.
De voorzitter feliciteert onze ploegen en atleten met hun sportieve prestaties in 2018. Hoogtepunten
waren ongetwijfeld de organisatie van het EK wielrennen, de deelname aan het EK triatlon en de
deelname aan het EK marathon.
In 2018 organiseerden wij van 6 t/m 10 september 2018 het EK wielrennen (tijdrit en wegrit) in de PZ
Neteland. Dankzij de ondersteuning van de politiezone, sponsors en heel wat helpende handen kunnen
we terugblikken op een zeer succesvol evenement dat erg gesmaakt werd door de deelnemers.
Bovendien leverde het EK ook een bonus op die ons toeliet onze financiële toestand te verbeteren.
Naar de toekomst toe dient te worden bekeken aan welke EK’s de BPSB nog zal kunnen deelnemen,
rekening houdend met zowel de sportieve, organisatorische als financiële aspecten hieraan verbonden.
Hij dankt de TC’s, de clubs en alle medewerkers voor de organisatie van de talrijke sportevenementen.
Afrondend stelt de voorzitter dat de ledenwerving een voornaam aandachtspunt blijft, zonder evenwel dat
daar pasklare oplossingen voor kunnen worden aangeboden.
Tot slot dankt de voorzitter alle leden van de NBPSB voor hun inzet en hun engagement naar de toekomst
toe.
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7. Interpellaties en rondvraag
Uit de rondvraag bij de aanwezigen blijken er geen bijzondere vragen en / of opmerkingen.
De voorzitter dankt de aanwezigen tot slot voor hun komst en sluit de vergadering.
Bijlagen: verslagen secretaris en sportsecretaris.

Luc Smeyers
Voorzitter
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Algemene ledenvergadering
Wilrijk, 26 juni 2018

Verslag secretaris

1. Vergaderingen NBPSB in 2017
23 januari 2017
20 februari 2017
29 maart 2017
24 april 2017
15 mei 2017
26 juni 2017
24 juli 2017
21 augustus 2017
3 oktober 2017
20 november 2017

2. Belangrijkste dossiers / aandachtspunten in 2017
Vaste agenda
- goedkeuring verslag vorige vergadering
- realisatie beslissingen vorige vergadering (opvolging)
- voorbereiding koepeloverleg
- overzicht sportkalender (zie verslag sportsecretaris)
- USPE-sportkalender
- overleg / communicatie met TC’s
- 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)

Dossier BLOSO / Vlaamse overheid
• Dossiers medisch verantwoord sporten (MVS) en ethisch verantwoord sporten (EVS)
• Toepassing decreet inzake gezond en ethisch sporten (GES-decreet) a
• Toepassing nieuwe Wereldantidopingcode (WADA-Code)
Subsidiedossier
• Federale politie
• BOIC
• Provincie Antwerpen
Werking technische commissies en voorbereiding BK’s en EK’s (zie verslag sportsecretaris)
Fiets- en loopevenement ten voordele ‘Stichting tegen kanker’ in Nevele op 23 september 2017
EK wielrennen 2018 in Herentals
Begroting 2018

Leo Mares,
NBPSB-secretaris
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Algemene ledenvergadering
Wilrijk, 26 juni 2018

Verslag sportsecretaris

In het jaar 2017 werden 20 kampioenschappen georganiseerd waaronder 13 Belgische en 7 regionale
Kampioenschappen (ter vergelijking: 11 in 2016, 11 in 2015, 7 in 2014, 9 in 2013, 10 in 2012 en 13 in
2011/2010).
Voor het jaar 2018 en 2019 willen we de organisatie van de kampioenschappen vanuit de BPSB
maximaal blijven ondersteunen. Indien iemand van buiten de BPSB graag een kampioenschap wil
organiseren kan hij dit ook doen na het bekomen van de nodige informatie en lidmaatschap van de BPSB.
Financiële en logistieke steun kan hiervoor aangevraagd worden aan de RvB via de sportsecretaris in
functie van de noden.
Er werd in 2017 deelgenomen aan 3 Europese Kampioenschappen, ingericht door de USPE.
Wij hebben momenteel 2 nationale ploegen in de sporttakken volleybal en basketbal die ondersteund
worden door de BPSB.
Zoals gesteld in 2013 werd er in 2017 wegens een gebrek aan belangstelling tijdens de voorgaande jaren
geen vergadering van de sportcommissie meer georganiseerd. De verschillende technische commissies
(TC) werden per sporttak uitgenodigd - voor de aanvang van de maandelijkse raden van bestuur BPSB
alsook voor aanvang van het driemaandelijkse koepeloverleg BPSB-FSPB - om hun werking te evalueren
en steun te verlenen bij het uitwerken van hun doelstellingen. De TC’s zijn en blijven de motoren van de
sporttakken. De sportsecretaris was ook aanwezig op enkele vergaderingen van de TC's.
Er kwam in 2017 terug een nieuwe TC Triatlon en zag de TC Golf het levenslicht na de voorbereidingen in
2016. Dit jaar zijn we ook aan het opstarten met muurklimmen en zwemmen alsook een nieuwe sport
padel en een 10 km op de weg (allemaal wedstrijden voor 2018).
De sportkalender werd op http://www.bpsb.be, yammer en facebook geplaatst. Daarnaast kreeg de
kalender het digitaal magazine Infosport naast zich met de resultaten en aankondigingen van de
wedstrijden (met dank aan de federale politie).
Ik zou iedereen nogmaals van harte willen uitnodigen om deel te nemen aan de wedstrijden, te
supporteren, te (blijven) organiseren, te ondersteunen daar waar nodig, te faciliteren en de sport binnen
de politie een warm hart toe te dragen.
Organisatie van 13 Belgische kampioenschappen:
• Belgisch Kampioenschap Veldlopen te Dour op 10/02/2017
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Belgisch Kampioenschap Trail te Gent op 11 maart 2017
Belgisch Kampioenschap Marathon te Lier op 26/03/2017
Belgisch kampioenschap Triatlon op 16+17 september 2017 te Mechelen
Belgisch Kampioenschap Tafeltennis op 02 juni 2017 te Blegny
Belgisch Kampioenschap Volleybal op 2 juni 2017 te Wetteren
Belgisch Kampioenschap Tennis enkel op 15 juni 2017 te Wommelgem
Belgisch Kampioenschap Wielrennen op 01 juli 2017 te Olen
Belgisch Kampioenschap Tennis Dubbel op 15 september 2017 te Nijlen
Belgisch Kampioenschap Mountainbike op 8 september 2017 te Kasterlee
Belgisch Kampioenschap Halve marathon op 24 juni 2017 te Heverlee
1ste Belgisch Kampioenschap Golf te Wachtebeke op 26/09/2017
Belgisch Kampioenschap Badminton te Fléron op 15/12/2017

Organisatie van 7 regionale kampioenschappen:
• Kampioenschap Vlaams-Brabant veldlopen op 17 maart 2017 te Kortenberg
• Kampioenschap West-Vlaanderen Voetbal (veld) op 28 april 2017 te Izegem
• Kampioenschap West-Vlaanderen Triatlon op 15/08/2017 te Roeselare
• Kampioenschap van Oost-Vlaanderen veldlopen op 20 oktober 2017 te Gent
• Kampioenschap Vlaams-Brabant veldlopen op 16 oktober 2017 te Kortenberg
• Kampioenschap Antwerpen veldlopen op 17 november 2017 te Kasterlee
• Kampioenschap van West-Vlaanderen veldlopen op 26 november 2017 te Roeselare
Deelname aan de Europese Kampioenschappen met financiële steun BPSB:
• Europees Kampioenschap VOLLEYBAL 23/06 - 30/06/2017 te Varna (BG): BRONZEN
MEDAILLE
• Europees Kampioenschap TENNIS 23/06 - 30/06/2017 te Budapest (H): GOUDEN MEDAILLE
• Europees Kampioenschap BASKET 23/09/- 30/09/2017 te Athene (GR): 4de plaats
Organisatie Voorronde Europees Kampioenschap Volleybal te Profondeville
De BPSB organiseerde samen met de FSPB deze voorronde volleybal. Het werd een geslaagde editie op
het vlak van de organisatie alsook op sportief gebied waarbij Team Belgium zich plaatste voor het
Europees Kampioenschap Volleybal door deze voorronde te winnen tegen Nederland en Finland.
Ondanks de beperkte werkingsmiddelen is de BPSB er in 2017 terug in geslaagd om verschillende
collega’s te kunnen afvaardigen voor de Europese Kampioenschappen. Hierbij kon onze Belgische Politie
zich opnieuw meten met hun andere collega’s binnen Europa. Ook de uitwisseling van ervaringen en
collegialiteit werden dit jaar gegarandeerd. Er werd dit jaar ook stevig vergaderd omtrent de organisatie
van het Europees Kampioenschap Wielrennen in België (september 2018).
Onze 2 nationale ploegen kwamen in 2017 aan de start van de Europese Kampioenschappen en ze
werden daarbij geholpen door de BPSB waar we dit konden doen gedurende het jaar.
Organisatie Moving for solidarity 23/09/2017 te Nevele.
De BPSB was verantwoordelijk voor verschillende Organisaties in 2017.
Naast de Belgische, Europese en regionale organisaties sprongen volgende organisaties ook uit het oog:
• Verschillende wedstrijden hengelen (kalender op www.bpsb.be)
• Verschillende veldlopen (cross) (kalender op www.bpsb.be)
• Verschillende wielerritten door onze TC Fiets (www.tcfiets.be)
• Diverse motorritten Blue Bikers (www.blue-bikers.be)
• Schietwedstrijd te Antwerpen
• 1 Quiz (PZ Bodukap) 10/11/2017
• Fietsvakanties naar Mallorca (www.tcfiets.be)
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Raad van bestuur
De sportsecretaris nam samen met de andere leden van de BPSB deel aan de raden van bestuur (elke
maand 1) in 2017. Ook dit jaar had de sportsecretaris zijn inbreng samen met de andere leden binnen de
koepel (overleg tussen de Nederlandstalige en Franstalige vleugels van de sport binnen de politie
éénmaal om de 3 maanden).
BPSB – Kalender en Infosport
De Belgische Politie Sportbond kon hun sportkalender updaten naar een digitale en overzichtelijke versie
die steevast op de website van de BPSB staat. Daarnaast zag het digitale magazine Infosport het daglicht
in 2015 en werd hier verder aan gewerkt in 2017, waardoor de communicatie omtrent evenementen
binnen de politie maximaal kon gebeuren. Ook werd er in 2017 meer communicatie gedaan via Yammer
en Facebook.
De sportsecretaris van de BPSB behandelde in 2017 opnieuw een groot aantal mails en dossiers omtrent
de sport binnen de politie.
Uitdaging voor 2018
De financiële middelen van de BPSB voor 2018 zijn beperkt. Om die reden zijn wij op zoek naar sponsors
en partners om samen de politiesport te ondersteunen. Organiseren kost nu éénmaal geld en we
proberen binnen ons budget zoveel mogelijk zaken te verwezenlijken. Hoe kan U ons helpen: sponsors
aanwenden voor een publicatie in infosport (info omtrent de tarieven kan U bij mij verkrijgen). Lid worden
van de BPSB en dus rechtstreeks de bondswerking ondersteunen is ook altijd welkom. Bij het
lidmaatschap zit ook een gratis sportverzekering inbegrepen (die niet al te veel sportbonden kunnen
voorleggen aan een democratische prijs die me bij vele mutualiteiten kan terugvorderen).
We organiseren in 2018 een Europees Kampioenschap Wielrennen in ons land in de PZ Neteland.
Iedereen is welkom om samen met ons aan de Europese collega's onze fierheid te tonen door er een
puike organisatie van te maken.
Met vriendelijke, collegiale en sportieve groeten,

David STEVENS
Sportsecretaris BPSB
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