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Verontschuldigd: Carlos De Walsche, ondervoorzitter 
 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
1. Sportkalender 
 
TC atletiek 
 
PZ Leuven heeft gemeld dat zij in 2017 opnieuw een politiecross willen organiseren (mogelijk ook halve 
marathon). De TC volgt dit verder op. 
 
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: www.triatlongeel.be (organisator Erik H'Madoun i.s.m. Ben Benhaddou). 
 
De TC heeft gemeld dat PZ Noorderkempen het BK duatlon 2016 wenst te organiseren. De TC volgt 
verder op. 
 
TC fiets 
 
Het BK wielrennen 2016 zal op 02 juli 2016 om 12.00 uur in Olen plaatsvinden. 
 
De RVB ontving van communicatieconsulent Katrien De Clercq (T 011 27 95 68) van PZ Beringen-Ham-
Tessenderlo de officiële aanvraag voor de organisatie van het BK MTB voor politiediensten in Beringen 
op 16 september 2016. Zij contacteerde de penningmeester over het lidmaatschap en zal dit binnen het 
korps aankaarten via de geijkte kanalen. De penningmeester volgt verder op. 
 
Gezien de actuele dreiging naar terrorisme toe werd beslist om het EK wielrennen uit te stellen naar 
2018. In de huidige omstandigheden werd het immers heel moeilijk en risicovol om een 200-tal 
politiemensen uit diverse landen te concentreren in ons land. Een aantal landen maakten ons ter zake ook 
hun bezorgdheid en vragen over. Alle betrokken overheden en medewerkers werden hiervan op de 
hoogte gebracht. 

http://www.triatlongeel.be/
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De RVB wenst Jeroen De Smedt en Stef D’Hoore alvast te danken voor alle inspanningen die zij ter zake 
reeds hebben gedaan. 
 
TC basketbal 
 
De RVB ontving een uitnodiging voor het EK basketbal in oktober 2017 in Griekenland (voorrondes eerste 
helft 2017). De RVB zal inschrijven voor deelname en met de TC verder overleggen m.b.t. de 
voorwaarden voor de deelnemers. 
 
TC volleybal 
 
De RVB ontving een uitnodiging voor het EK volleybal in mei 2017 in Bulgarije (voorrondes januari - 
februari 2017). De RVB zal inschrijven voor deelname en met de TC verder overleggen m.b.t. de 
voorwaarden voor de deelnemers. Op 11 mei 2016 zal er een training plaatsvinden in Wilrijk. De voorzitter 
en penningmeester zullen op dat ogenblik overleggen met de TC (Vincent Marchal). 
 
De PZ Namen organiseert samen met de gemeentes Namen en Profondeville het BK volleybal 2016 
voor politiediensten. 
Dit kampioenschap zal doorgaan op vrijdag 3 juni 2016 in het sportcomplex La Hulle, Roquebrunelaan in 
5170 Profondeville. 
Het maximaal aantal ploegen is 30. De inschrijvingsprijs bedraagt € 30 te storten op de rekening van de 
organisator (Vincent Marchal) voor 30 april 2016. 
Contactgegegevens Vincent Marchal: T 081/24.99.31, M 0496/12.65.24, Fax 081/24.99.13 
vincent.marchal@polnam.be / vincent.marchal@yahoo.fr. 
 
TC hengelen 
 
Danny Vanfleteren (secretaris BPFT) bezorgde de kalender voor 2016 van het Belgium Police Fishing 
Team, regio’s West-, Oost Vlaanderen, Brabant en deels Antwerpen voor opname in Infosport. De TC 
besprak half maart de deelname aan het komende EK in Italië. De penningmeester volgt verder op. 
 
TC tennis 
 
EK tennis 2017 gaat waarschijnlijk in juni door in Boedapest. De RVB zal verder overleggen met de TC. 
 
PZ Riho zal het BK enkel 2016 opnieuw organiseren in TC Rumbeke op vrijdag 24 juni 2016. 
Inschrijven kan tot 01 juni 2016 (of eerder indien volzet). Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 

60. Alle nuttige informatie op www.bpsbtennis.be . 
 
EK 2017 Hongarije 
 
De TC tennis maakte een voorstel over i.v.m. de deelname aan het EK. De winnaars bij zowel de dames 
als de heren op het BK enkel 2016 of 2017 in de hoogste reeks (naargelang de datum van het EK) zullen 
worden voorgedragen door de TC tennis als kandidaten. De RVB stemt in met het voorstel. 
 
2. Koepeloverleg 
 
Volgend koepeloverleg op 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. 
 

mailto:vincent.marchel@polnam.be
mailto:vincent.marchal@yahoo.fr
http://bpsbtennis.us11.list-manage.com/track/click?u=7e86bb7ae963ba9e402b06f6a&id=8ca08c8d15&e=8d53f62d8c
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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. 
 
De Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde zal een arts zoeken die ons hierin kan bijstaan. 
 
De RVB ontving informatie over de website www.topindesport.be die aanzienlijk is veranderd en 
uitgebreid. Je vindt er o.a. het vormingsaanbod en de TOP-kaart. Binnenkort volgt de lancering van de 
eerste actie en komt het promotiemateriaal online. Contact: TOP-team ICES vzw Waterkluiskaai 16, 9040 
Sint-Amandsberg/Gent T 09 218 91 24, www.ethicsandsport.com. 
 
N.a.v. het aankomend nieuw decreet op de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, 
is ook de leidraad voor het beleidsplan 2017-2020 aangepast. 
Bij de opmaak van de nieuwe leidraad is er rekening gehouden met 2 belangrijke uitgangspunten: 
- inzetten op de verlaging van de administratieve lasten; 
- de sportfederaties met deze leidraad een tool aanbieden waardoor het beleidsplan effectief als 
werkinstrument kan ingezet worden. 
Het beleidsplan moet voor 1 september (afhankelijk van de goedkeuringsdatum decreet kan deze 
deadline mogelijk uitgesteld worden) digitaal bezorgd worden aan Sport Vlaanderen. 
De voorzitter zal dit bekijken evenals de rapportering 2015. 
 
5. Communicatie 
 
Het is de bedoeling om 3x per jaar een Infosport te verspreiden. 
 
Voor de volgende editie komen volgende onderwerpen aan bod: 

- Sportcharter Campus Vesta 
- Golfsport (oproep geïnteresseerden / ervaringen van collega in Afrika) 
- BK judo 
- EK cross country 
- EK wielrennen 
- Delfine Persoon 
- TC Basketbal 
- Fietstocht Tour de Blauw (Nederlandse politie) (secretaris maakt info aan Carlos over) 

 
EPLA en Medisch & ethisch sporten verhuizen naar een volgend nummer. 
 
6. USPE-congres 2016 
 
Het volgende USPE-congres gaat in Berlijn door van 7 tem 9 oktober 2016. 
 
7. Volgende vergaderingen 
 
- algemene ledenvergadering di 07 juni 2016 om 14.00 uur in bondsgebouw Wilrijk (aansluitend aan 
vergadering RVB om 12.00 uur); 
- koepeloverleg op 15 juni 2016 om 16.00 uur DRI Brussel; 
- vergadering RVB (kern) op di 07 juni 2016 te 12.00 uur (bondsgebouw Wilrijk). 
 
 
Luc Smeyers        Leo Mares 
Voorzitter        Secretaris 

http://www.topindesport.be/
http://www.ethicsandsport.com/

