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Verslag vergadering raad van beheer 
 

 
Datum vergadering: 16 februari 2016 
 
Aanwezig:  Luc Smeyers, voorzitter 

Carlos De Walsche, ondervoorzitter 
David Stevens, sportsecretaris 
Lucien Taveirne, penningmeester 
Leo Mares, secretaris 

 
Verontschuldigd:  
 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
1. Sportkalender 
 
De PZ Riho zal een PK veldvoetbal organiseren in Izegem op 28 april 2016. 
 
TC atletiek 
02 februari 2016 heeft de TC opnieuw overlegd, onder meer m.b.t. het EK Cross Country in Coventry 
(UK) 21-24 maart 2016, de aanduiding van een begeleider en het maken van een voorselectie: 
 

• Ondanks de geruchten van een mogelijks niet meer doorgaan van de cross in Oudenaarde, blijkt 
dat het organiserend comité volgend jaar toch zal verder doen. 

• De selectiecriteria, zoals besproken op het overleg van de TC, worden aanvaard. 

• Het voorstel van de technische commissie is om met een delegatieleider, een coach voor de 
mannen en een coach voor de vrouwen, zes mannelijke atleten en twee vrouwelijke atleten te 
gaan. Het betreft respectievelijk Carlos De Walsche, Ben Benhaddou, Louise Winderickx en de 
nog nader te bepalen atleten. Dit voorstel wordt aanvaard. 

• De voorzitter zal de korpschefs (LP) en dienstchefs (FP) aanschrijven met de vraag faciliteiten te 
verlenen aan de delegatieleden. Carlos zal hem de coördinaten  bezorgen per deelnemer: korps 
of dienst, naam korps- of dienstchef en mailadres deelnemer. 

• De facturatie zal via de BPSB gebeuren om op financieel vlak met alles in orde te zijn. Zo zou het 
mogelijk moeten zijn om met een maximale delegatie te kunnen gaan. De kosten voor de atleten 
worden beperkt tot 50 € / deelnemer (dit is overeenstemming met vorige participanten aan EK’s, 
ook in andere sportdisciplines). 

• De afhandeling van reistickets gebeurt via Patrick Degelas. Carlos zal Patrick ter zake 
contacteren. De voorzitter vraagt de vluchtgegevens (uur aankomst op 21 maart 2016 en 
vertrekuur op 24 maart 2016 in Birmingham airport) zo spoedig mogelijk aan hem te 
communiceren. Normaal moet hij deze informatie uiterlijk op 22 februari 2016 doorgeven aan de 
organisator opdat deze het vervoer van en naar de luchthaven kan plannen. 
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De volgende vergadering TC atletiek zal per mail afgesproken worden. Er zal een vergadering plaats 
hebben onmiddellijk na het BK op 26/02 om de definitieve selectie voor het EK te bepalen. 
 
Het BK cross zal op 26 februari 2016 in Kortenberg worden gehouden. Deze wedstrijd zal tevens gelden 
als selectievoorwaarde voor EK. 
 
Het BK Triatlon zal op 08 mei 2016 plaatsvinden in Geel (locatie Ten Aard) 
Wedstrijden keuze uit 1/8, 1/4 of 1/4 trio (= ploeg 3 atleten mogen gemengd zijn). 
Voor meer info zie www.triatlongeel.be (organisator Erik H'Madoun i.s.m. Ben Benhaddou). 
 
TC triatlon 
Aan Ben Benhaddou wordt gevraagd om de evenementen / dossiers m.b.t. triatlon te behartigen. 
 
TC fiets 
Het BK wielrennen 2016 zal op 02 juli 2016 om 12.00 uur in Olen plaatsvinden. 
 
TC basketbal 
De RVB heeft een uitnodiging ontvangen voor het EK basketbal in oktober 2017 in Griekenland 
(voorrondes eerste helft 2017). Eind april 2016 moet de RVB meedelen of er al dan niet zal worden 
deelgenomen. Aan de TC wordt gevraagd te bekijken of een deelname realistisch / haalbaar is. De 
penningmeester zal dit met Bjorn Mus afstemmen. 
 
TC volleybal 
De RVB heeft ook een uitnodiging ontvangen voor het EK volleybal in mei 2017 in Bulgarije (voorrondes 
januari - februari 2017). Eind april 2016 moet de RVB meedelen of er al dan niet zal worden 
deelgenomen. Op het koepeloverleg zal bekeken worden of een deelname realistisch / haalbaar is. 
 
EK wielrennen 
Inmiddels hebben 21 landen ingeschreven (150 mannen en 55 dames). 
De voorzitter en secretaris zullen zo vlug als mogelijk met de Dirco Oost-Vlaanderen overleggen m.b.t. 
mogelijke steun vanuit de federale politie (verkeersbegeleiding, coördinatie gemeenten doortocht, CIK, 
WPR, …). 
Via Portal (polinfo) en Infosport werd een oproep verspreid voor kandidaten en helpers. 
De resultaten van de kandidaten zullen opgevolgd worden door de TC en zullen de basis vormen voor de 
definitieve selectie. 
De wedstrijd werd aangevraagd bij de KBWB. Kortelings zal een overleg met de KBWB plaatsvinden. 
De penningmeester heeft afgetoetst met verzekering Ethias of de volledige organisatie voldoende 
verzekerd is. Er zal een globale polis worden opgesteld voor de totale organisatie. 
De voorzitter heeft een financieel plan en een sponsordossier opgesteld. 
Lucien Van Impe heeft het peterschap over de wedstrijd aanvaard. 
 
2. Koepeloverleg 
 
Volgend koepeloverleg op 16 maart 2016 en 15 juni 2016 om 16.00 uur DRI Brussel. 
 
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten 
 
De penningmeester geeft een overzicht van de budgettaire toestand en het ledenbestand. 
De penningmeester heeft de aanpassing van de statuten BPSB en koepel voorbereid en zal dit verder 
afwerken. 
Financieringsdossier 2016 werd reeds aan de minister voorgelegd. Het dossier is lopende. De voorzitter 
heeft een afrekening van 2015 bezorgd aan FP en BOIC. 
 
K9 Waas en Dender heeft ter kennis gebracht dat zij hun lidmaatschap niet langer verlengen. 
 

http://www.triatlongeel.be/
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PZ Grimbergen heeft info aangevraagd om aan te sluiten. De penningmeester heeft hen geïnformeerd. 
 
De BPSB ontvangt geregeld vragen van politiemensen die wensen aan te sluiten en behoren tot een 
korps waar er thans geen club voorhanden is. De voorzitter zal een brief aan de clubs richten met de 
vraag om dergelijke collega’s mee bij hen aan te willen sluiten (ook al behoren zij niet tot hun korps). 
 
4. Bloso Vlaamse overheid e.a. overheden / partners 
 
De sportsecretaris zal met de betrokken diensten van de Vlaamse overheid verder afspreken welke 
stappen nog moeten gezet worden inzake medisch en ethisch verantwoord sporten. 
 
5. Communicatie 
 
Het eerste nummer van de digitale versie van ‘Infosport’ is inmiddels verspreid en zeer positief onthaald. 
 
Voor de volgende editie kunnen volgende onderwerpen aan bod komen: 

- Sportcharter Campus Vesta 
- Golfsport (oproep geïnteresseerden / ervaringen van collega in Afrika) 
- BK judo 
- EK cross country 
- EK wielrennen 
- Delfine Persoon 
- EPLA 
- Bijdrage elke TC (voorstelling TC, activiteiten, …) – periodiek 
- Medisch en ethisch sporten 
- Fietstocht Tour de Blauw (Nederlandse politie) (secretaris maakt info aan Carlos over) 

 
De secretaris zal de info m.b.t. de Tour De Lasalle in Nederland (vierdaagse in de buurt van Den Helder 
voor goed doel welke doorgaat van 09 tot 12 juni 2016) aan Carlos De Walsche overmaken voor 
publicatie in digitale Infosport. 
 
De webmaster heeft gemeld dat een blanco website (met rubrieken Vlaamse vleugel) ter beschikking kan 
worden gesteld (via provider) van de Waalse vleugel. Invulling rubrieken en actualisering dient uiteraard 
door Waalse vleugel te gebeuren. 
 
De sportsecretaris heeft inmiddels toegang tot de facebookgroep BPSB als beheerder. 
 
6. USPE-congres 2016 
 
Het volgende USPE-congres gaat in Berlijn door van 7 tem 9 oktober 2016. 
 
7. Volgende vergaderingen 
 
- koepeloverleg op 16 maart 2016 en 15 juni 2016 om 16.00 uur DRI Brussel; 
- vergadering RVB (kern) op di 29 maart 2016 te 17.00 uur (bondsgebouw Wilrijk). 
 
 
Luc Smeyers        Leo Mares 
Voorzitter        Secretaris 


