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Verslag vergadering raad van beheer 
 

 
Datum vergadering:  16 februari 2015 
 
Aanwezig:  Luc Smeyers, voorzitter 

Lucien Taveirne, penningmeester 
David Stevens, sportsecretaris 
Leo Mares, secretaris 

 
Verontschuldigd: Carlos De Walsche, ondervoorzitter 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
1. Sportkalender 
 
De USPE-sportkalender 2015 – 2023 werd gepubliceerd op de website van de USPE (zie link via 
www.BPSB.be). 
 
TC basketbal 
Op 30 oktober 2014 speelde onze nationale ploeg een oefenwedstrijd spelen tegen Nederland in ’s 
Hertogenbosch. Danny Van Landeghem zal een kort verslag met enkele foto’s overmaken. 
 
BK trailrun 
Op 14 maart 2015 gaat de 2e Blaarmeersentrail Gent (trailrun per ploeg of individueel) door. De 
sportsecretaris heeft de gevraagde medailles en bekers besteld. 
 
EK judo 
Van 10 tot en met 13 mei 2015 gaat de USPE het EK judo in Dresden (Duitsland). De RVB bespreekt de 
delegatie rekening houdend met de prestaties op het voorbije BK, het niveau van de atleten en de 
budgettaire mogelijkheden. De penningmeester heeft de betrokkenen gecontacteerd. De voorzitter heeft 
de USPE en de lokale organisator verwittigd. 
Volgende delegatie werd ingeschreven: delegatieleider Marc Haspeslagh, -66 kg De Deyster Jordi, -73 kg 
Hermans Andy en +100 kg Vandevenne Dimitri. 
Gezien de beperkte financiële mogelijkheden kan geen ruimere delegatie afgevaardigd worden. 
De voorzitter zal dit ook met de koepel overleggen. 
 
EK tafeltennis 
De RVB bespreekt de delegatie voor het EK tafeltennis van 27 tot en met 31 mei 2015 in Varna (Bulgarije) 
rekening houdend met de voorbije BK, het niveau van de atleten en de budgettaire mogelijkheden. De 
penningmeester zal de TC contacteren. De samenstelling van de delegatie zal verder bekeken worden. 
De voorzitter zal de USPE en de lokale organisator verwittigen. 
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EK damesvoetbal 
Het EK damesvoetbal wordt van 20 tem 27 juni 2016 in Praag (Tsjechië) georganiseerd. 
Gezien de duurtijd van dit evenement en het feit dat er veel deelnemers (ploegsport) moeten worden 
ingeschreven is deelname momenteel financieel onhaalbaar. 
 
BK volleyball 
Op vrijdag 05 juni 2015 organiseert de PZ Wetteren-Laarne-Wichelen het BK Volley voor Politiediensten. 
De penningmeester en de sportsecretaris hebben de modaliteiten besproken met de organisatoren. 
 
TC Tennis 
De USPE organiseert van 12 tot en met 19 september 2015 het EK in Milaan (Italië). De RVB bespreekt 
de delegatie rekening houdend met de voorbije BK, het niveau van de atleten en de budgettaire 
mogelijkheden. De voorzitter heeft de TC gecontacteerd. Volgens de TC komen 2 spelers in aanmerking. 
De RVB zal dit verder bespreken met de TC. 
 
BK tennis 
Het BK tennis (enkelspel) zal plaatsvinden op 19 juni 2015 en wordt georganiseerd in Rumbeke door de 
PZ RIHO. 
 
TC judo 
De sportsecretaris zal bij Dimitri Vandevenne verder informeren naar hun interesse m.b.t. de organisatie 
van het BK en de werking van de TC. 
 
TC atletiek 
De sportsecretaris zal bij de TC informeren naar de stand van zaken i.v. m. de samenstelling van de 
crosscup 2015-2016. 
 
TC volleybal 
De sportsecretaris en de penningmeester hebben overlegd met Vincent Marchal m.b.t. de nationale heren 
volleybalploeg (verzekering, ed.). 
 
De BPSB heeft een uitnodiging ontvangen voor het internationale volleybaltornooi op vrijdag 10 april 2015 
te Namen (sporthal Saint-Berthuin) voor politie – militairen – brandweer. Meer info kan bekomen worden 
via vincent.marchal@polnam.be of vincent.marchal@yahoo.fr. 
 
Blue Bikers 
De penningmeester heeft aan de Blue Bikers een overzicht gegeven van de stand van zaken betreffende 
het lidgeld en ook info gegeven m.b.t. de verzekering. 
Het motortreffen voor een goed doen 2015 kan op de BPSB-website gepubliceerd worden. Deze 
publiciteit dient wel nog aan de webmaster te worden overgemaakt. 
 
2. Koepeloverleg 
 
Volgende overleg is gepland op 09 maart 2015 te 16.00 uur (DGR Brussel). Tijdens dit overleg zullen o.a. 
de deelnames aan en de delegaties voor de EK besproken worden. 
 
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten 
 
De penningmeester geeft aan de RVB een overzicht van de budgettaire toestand. Inmiddels werd de 
beloofde federale dotatie voor 2014 overgemaakt. 
 
De voorzitter heeft de gevraagde verantwoording en afrekening van de subsidie 2014 en de aanvraag 
voor de subsidie 2015 voor de Belgische Politiesportbond (BPSB-FSPB) aan de federale politie 
overgemaakt. 
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Na het eerstvolgende algemene ledenvergadering zullen de statuten VZW NBPSB (en koepel) worden 
aangepast (wijziging sportsecretaris). 
 
4. Bloso Vlaamse overheid 
 
Op 20 december 2013 heeft de Vlaamse Regering het decreet inzake gezond en ethisch sporten (GES-
decreet) afgekondigd. Dit decreet vervangt het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch 
verantwoorde sportbeoefening. Het GES-decreet is op 30 april 2014 in werking getreden en vanaf 1 
januari 2015 zullen de ‘opdrachten/verplichtingen’ voor de sportfederaties op het vlak van gezond sporten 
wijzigen. Omdat elke federatie goed zou weten wat verwacht wordt binnen het nieuwe decreet, maakten 
VSF en de overheid samen een checklist op. Deze checklist voor erkende Vlaamse sportfederaties is een 
hulpmiddel om na te gaan of de nodige elementen voor een onderbouwd gezond en ethisch sporten-
beleid aanwezig zijn in de organisatie. De checklist geeft de minimale verplichtingen voor federaties mee, 
vanuit het GES-decreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit, maar stimuleert ook in het algemeen een 
onderbouwd beleid in de federatie. 
De ondervoorzitter en de sportsecretaris bekeken de checklist. Volgende stappen dringen zich op: 

• Het betrekken van een arts bij de opmaak en uitvoering van ons beleidsplan. De ondervoorzitter 
zal polsen bij de Federale Politie naar een kandidaat. 

• De analyse van de sportrisico’s (bv. op basis van statistische gegevens van Ethias). 

• De communicatie over deze risico’s aan onze leden (bv. informatie via website en AV). 

• De ev. aanbeveling van een sportmedisch onderzoek voor bepaalde doelgroepen (leeftijd, 
sporttak…). 

• Aanpassing van alle websites (voor regelgeving zie: https://cjsm.be/gezondsporten/regelgeving) 
Verder werden volgende richtlijnen voor sportfederaties bekomen: 
Wat betekent dit nu concreet voor uw sportfederatie op vlak van verplichtingen en eventuele rapportering? 
Weet dat er van uw federatie tegen 1 april 2015 geen formeel rapporteringsdocument ten aanzien van de 
overheid wordt verwacht. Wat dan wel? 
De Vlaamse Sportfederatie en het Departement CJSM hebben deze verplichtingen vertaald naar een 
checklist, die we langs deze weg nogmaals onder de aandacht willen brengen. 

• Informatie: https://cjsm.be/gezondsporten/nieuws/checklist-gezond-en-ethisch-sporten 

• Checklist: 
https://cjsm.be/gezondsporten/sites/gezondsporten/files/public/checklist_gezond_en_ethisch_spor
ten_sportfederaties.pdf 

• Inzake gezond sporten vindt u meer informatie op de website Gezond Sporten: 
https://cjsm.be/gezondsporten/themas/gezond-sporten/beleid-en-verplichtingen 

Met vragen kunt u terecht bij Nancy Barette (nancy.barette@cjsm.vlaanderen.be of 02 553 38 14). 
Inzake ethisch sporten wordt de huidige cyclus met thema’s en richtsnoeren tot eind 2016 verder gezet, 
en besteedt u verder aandacht aan het door u gekozen thema en de gekozen richtsnoeren, waarbij u 
minstens via uw website uw leden communiceert en stimuleert over uw acties en resultaten. 
Met vragen kunt u terecht bij Jord Vandenhoudt (jord.vandenhoudt@cjsm.vlaanderen.be of 02 553 69 86). 
Binnen het kader van het GES-decreet werden ondertussen twee organisaties erkend als organisaties 
voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond of ethisch sporten. Deze 
organisaties zullen uw federatie de komende jaren (verder) kunnen stimuleren, ondersteunen, 
begeleiden… rond deze thematieken: 

• Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde: www.vvsport.be 

• Internationaal Centrum Ethiek in de Sport: www.ethicsandsport.com 
De sportfederaties moeten ook zo snel mogelijk werk maken van het aanpassen van hun tuchtreglement 
inzake dopingpraktijken begaan door elitesporters/begeleiders. 
Weet alvast dat elke federatie verplicht zal zijn om een contactpersoon en verantwoordelijke antidoping 
aan te duiden als liaison en aanspreekpunt voor de samenwerking met NADO Vlaanderen. 
Met vragen kunt u terecht bij Yves Defoort (yves.defoort@cjsm.vlaanderen.be of 02 553 68 03). 
 
5. Sportuitrusting 
 
De TC basketbal bezorgde een grote hoeveelheid sportuitrusting terug. Er ontbreken nog enkele stukken. 

http://www.cjsm.be/gezondsporten/sites/gezondsporten/files/public/checklist_gezond_en_ethisch_sporten_sportfederaties.pdf
https://cjsm.be/gezondsporten/regelgeving
https://cjsm.be/gezondsporten/nieuws/checklist-gezond-en-ethisch-sporten
https://cjsm.be/gezondsporten/sites/gezondsporten/files/public/checklist_gezond_en_ethisch_sporten_sportfederaties.pdf
https://cjsm.be/gezondsporten/sites/gezondsporten/files/public/checklist_gezond_en_ethisch_sporten_sportfederaties.pdf
https://cjsm.be/gezondsporten/themas/gezond-sporten/beleid-en-verplichtingen
mailto:nancy.barette@cjsm.vlaanderen.be
mailto:jord.vandenhoudt@cjsm.vlaanderen.be
http://www.vvsport.be/
http://www.ethicsandsport.com/
mailto:yves.defoort@cjsm.vlaanderen.be
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6. Implementatie EPLA (Europese politie fitheid badge) 
 
De voorzitter zal deze standaard aan de nieuwe minister van binnenlandse zaken overmaken met de 
suggestie deze in de Belgische politie te implementeren. 
De RVB zal onderzoeken of er bij een of andere Belgische politiedienst, -school of –korps (Vlas) een test 
kan worden uitgevoerd. 
De EPLA zal via Infosport en onze website bekendgemaakt worden. Op www.uspe.org kan men de EPLA 
documentatie en banners downloaden. 
 
7. Communicatie 
 
Website 
De webmaster zorgde voor de gewenste vermelding van de crosscupkalender op de nieuwspagina en op 
de download area. Er werd een link aangemaakt bij Actueel, net onder de gewone kalender. Nu ziet de 
bezoeker vanop de homepagina meteen zowel de gewone kalender als de crosscupkalender. De 
sportsecretaris zal de sportkalenders verder bekijken. 
 
Ook de kalender van het wielertoerisme zal op deze wijze worden gepubliceerd op de website. Er wordt 
aan de TC fiets gevraagd om de kalender aan de webmaster over te maken wanneer deze samengesteld 
is. 
 
Dient gepubliceerd op de website: 

- dat het Nederlands open kampioenschap ‘adventure race’ voor politie van 15 tot 19 juni 2015 in 
Amsterdam inmiddels werd geannuleerd wegens gebrek aan belangstelling 

- de uitnodiging voor de Danish Police Tour van 29 juni tot en met 3 juli 2015 
- de uitnodiging voor de Police World Golf Cup van 19 tot en met 23 augustus 2015 
- de uitnodiging voor het eerste World Police Service Pistol Shooting Championship van 4 tot en 

met 7 mei 2015 in Boedapest (Hongarije) 
- 33e jaarlijkse World Police Indoor Soccer Tournament in Nederland in oktober van 12 oktober tot 

en met vrijdag 16 oktober 2015 (telkens met vermelding dat men dient in te schrijven via de 
BPSB) 

- contactgegevens nieuwe sportsecretaris 
- bericht n.a.v. het overlijden van Noël Palfliet. 

 
De RVB zal zich in de nabije toekomst verder beraden over het communicatiebeleid naar de toekomst toe. 
 
8. Medailles 
 
David Stevens heeft Wilsport gecontacteerd over de levering van medailles en trofeeën en ter 
beschikking gesteld van de RVB. 
 
De sportsecretaris heeft een ontwerp voor oorkondes opgemaakt. De RVB kan zich hierin zeker vinden. 
De sportsecretaris zal dit verder behandelen. 
 
9. BOIC 
 
De voorzitter heeft gezorgd voor de verantwoording aan het BOIC (dossier 2014) en zal de aanvraag voor 
2015 voorbereiden. 
 
10. Volgende vergaderingen 
 
- koepeloverleg op 09 maart 2015, om 16.00 uur DGR Brussel; 
- vergadering RVB (kern) op ma 23 maart 2015 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk). 

http://www.uspe.org/
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Ontvangst TC atletiek 
 
De RVB nodigt de volledige TC atletiek uit op de volgende RVB (zie hiervoor) voor overleg over de 
werking en de toekomst van de TC. Hierbij zal ook de selectieprocedure voor de deelname aan het EK 
veldlopen in 2016 aan bod komen. 
 
 
 
 
 
Luc Smeyers,        Leo Mares 
Voorzitter        Secretaris 


