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Belgische 
Politie 
Sport 
Bond 

 

 

Verslag vergadering raad van beheer 
 

 
Datum vergadering: 29 maart 2021 (digitaal via Teams) 
 
Aanwezig:  Luc Smeyers, voorzitter 

Carlos De Walsche, ondervoorzitter 
David Stevens, sportsecretaris 
Leo Mares, secretaris 

 
Verontschuldigd: Lucien Taveirne, penningmeester 

Gerry Goossens, ICT 
 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
1. Sportkalender 
 
Op 26 februari 2021 werd door de USPE een evaluatie mbt Covid-19 gemaakt voor de toekomstige 
USPE-sportkalender. 
 
Van belang voor de BPSB: 
 
EK’s die worden behouden: tennis, wielrennen en zwemmen. 
 
De andere EK’s worden geannuleerd/uitgesteld. 
 
USPE Sportkalender 2021 – 2025: zie bijlage 
 
TC atletiek 
 
Het EK veldlopen (september 2021 in Minsk) werd geannuleerd. Dit zal opnieuw gepland worden in 
2025. 
 
BK cross 2021/2022 
 
BK cross in Kortenberg werd als gevolg Corona uitgesteld. Mogelijk wordt dit verplaatst naar 2021/2022 
(afhankelijk van de Covid-19-evolutie). De ondervoorzitter zal de TC ter zake contacteren. 
 
Het Belgisch Kampioenschap voor Sprinttriatlon voor Politie zal op zondag 23 mei 2021 doorgaan 
tijdens de Boerekreektriatlon te 9982 Sint-Laureins. 
Contact: SMO-SCOTT Triatlonteam (Bieke Verscheure 0472 883464). 
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TC volleybal 
 
PZ Oostende (KOPSK) is kandidaat om een BK volleybal te organiseren. Werd door de koepel aanvaard 
en zal bevestigd worden aan de organisatoren. 
 
Mogelijk worden voorrondes gespeeld in het voorjaar 2022 volleybal heren voor het EK in 2022. De 
haalbaarheid hiervan zal met de TC afgestemd worden. 
 
TC wielrennen 
 
Deelname aan het EK wielrennen (20-24 september 2021) in Chamblon/Zwitserland werd aan de USPE 
bevestigd. Dit zal verder met de TC besproken worden. De secretaris zal de TC ter zake contacteren. 
 
TC tennis 
 
Deelname aan EK tennis in Duitsland (Munster) 1-8 augustus 2021 werd bevestigd aan USPE. De TC 
heeft voorstel tot selectie aan de RVB overgemaakt. Gezien het ontbreken van recente 
kampioenschappen (Covid-19) werd het voorstel tot selectie gebaseerd op voorgaande deelnames aan en 
resultaten bij kampioenschappen. De RVB kan zich vinden in het voorstel van selectie (7 atleten en 1 
begeleider). 
 
De voorzitter zal dit verder financieel aftoetsen met de penningmeester en de nodige formulieren zullen 
aan de USPE worden overgemaakt. 
 
De RVB zal met de TC de organisaties voor 2021 (tennis/padel) bekijken. De voorzitter zal navraag 
doen. 
 
TC basketbal 
 
Mogelijk worden voorrondes gespeeld in het voorjaar 2022 basketbal heren voor het EK in 2022. De 
haalbaarheid hiervan zal met de TC afgestemd worden. 
 
BK crossfit 
 
BK crossfit op 28 maart 2021 in Halle (PZ Zennevallei) werd geannuleerd. 
 
2. Koepeloverleg 
 
Het koepeloverleg vond plaats op 22 maart 2021. 
Tijdens dit overleg werden de sportkalender en de werking van de Waalse vleugel besproken. 
De secretaris zal aan de webmaster vragen of het mogelijk is om een summiere versie van de website ter 
beschikking te stellen van de Franstalige vleugel (die zij dan zelf verder kunnen voeden). 
Het volgend overleg zal op 21 juni 2021 worden gepland. 
 
3. Kasverslag / sponsoring / ledenbestand / statuten 
 
De penningmeester geeft schriftelijk verslag aan de RVB. 
 
De voorzitter heeft de subsidie bij het BOIC aangevraagd. 
 
De facturen 2020 werden aan de Federale Politie overgemaakt voor uitbetaling van de laatste schijf. 
 
De algemene ledenvergadering 2020 werd geannuleerd gezien de Covid-19-problematiek en verplaatst 
naar vrijdag 11 juni 2021: 

- 12.00 uur overleg RVB 
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- 14.00 uur algemene ledenvergadering 
- Locatie: PZ Waasland-Noord, Gravenplein 7 9120 Beveren. 

 
4. Communicatie 
 
De nieuwste versie van de website is door jullie terug te vinden op www.bpsb.be 
 
In de volgende boomstructuur van de website wordt aangeduid wie zou kunnen instaan voor actualisering, 
correctie, aanvulling, …): 
 

• Homepage Iedereen RVB 

• Nieuws: wordt up-to-date gehouden door Gerry op vraag van RvB. Iedereen RVB reikt aan, Gerry 
plaatst op website 

• Sporten 
o Disciplines 

▪ Per sport 

• kalender: David 

• contact: info TC’s: David 

• verslagen activiteiten: David 
 
De ondervoorzitter zal canvas maken voor invulling info per sportdiscipline. Hij werkt dit uit voor TC 
atletiek. 
Dit wordt vervolgens voorgelegd aan leden TC & RVB voor aanvulling/verbetering. 
Op basis van het voorbeeld ‘atletiek’ kunnen de andere TC’s dan de website aanvullen voor hun sport. 
 
Voorstel invulling website per TC dus specifieke info mbt TC): 
 
1. Technische commissie 

a. Voorstelling/doelstellingen 
b. Samenstelling/personalia 

2. Sportactiviteiten 
a. Nieuws 
b. Kalender 

i. Tornooien/competitie 
ii. BK 
iii. EK 
iv. Vrije Tijd 

c. Resultaten 
d. Records 
e. Foto’s 

3. Reglementen 
4. Documenten 
5. Links 
 
Dit zal in een invuldocument (canvas) worden opgenomen en aan de verschillende TC’s worden 
overgemaakt. Na invulling dient deze info dan aan de webmaster te worden bezorgd die zal instaan om 
het in de website op te nemen. Secretaris voert verder uit. 
 

o Algemeen 
▪ Sportkalender: David 
▪ Sportclubs: Lucien 
▪ Handige links: Iedereen RVB 

o Sportverzekering: Zie mijn vorig mailbericht nog eens na te kijken door iedereen RVB 
o Over ons 

▪ Wat is de bpsb?: Lucien 
▪ Bestuur: Iedereen RVB 

http://www.bpsb/
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▪ Reglementen & statuten: Iedereen RVB – zie ook reeds mails Carlos en Leo 
▪ Sponsors Iedereen RVB 
▪ Verslagen vergaderingen: Leo 
▪ Lid worden: FAQ uitschrijven: Leo op basis info Lucien 

o FAQ 
▪ Reglement uitschrijven in gebruiksvriendelijke vraag & antwoorden: Leo & Gerry 

op basis info Lucien 
 
Tegen de volgende vergadering van de RVB zal iedereen bekijken welke bijdrage ze voor hun rekening 
kunnen nemen. 
 
Voorstellen worden aan Gerry overgemaakt. 
 
5. Wijziging regelgeving VZW 
 
De penningmeester zal bekijken welke impact de gewijzigde regelgeving inzake VZW’s heeft op de 
statuten en werking van de (N)BPSB. Hij heeft ter zake een ontwerp uitgewerkt (in samenwerking met 
VSDC). De ondervoorzitter zal dit ontwerp verder bekijken en ter zake ook afstemmen met VSDC. De 
statuten dienen aangepast te zijn tegen uiterlijk 1 januari 2024. 
 
6. Tour of hope – biketour 
 
Dit zal in de maand augustus 2021 doorgaan. Wanneer er meer info beschikbaar is zal dit sneller 
gecommuniceerd worden en zal er daarbij een beroep gedaan worden op de TC Fiets. 
‘Stichting tegen kanker’ zou dit niet zelf organiseren. Het lokale comité Neteland van ‘Levensloop’ zou 7 
ritten tussen de 150-200 km organiseren in de maand augustus 2021, opnieuw van de éne locatie naar de 
andere. 
De beschikbare info zal aan de TC Fiets (Rik/Ludo) worden aangereikt, zodat zij dit op hun kalender 
kunnen plaatsen. 
 
7. Volgende vergaderingen 
 
Maandag 26 april 2021 RVB (kern) om 17.00 uur (digitaal via Teams). 
Koepeloverleg op 21 juni 2021 om 16.00 uur (o.v.) (digitaal via Teams). 
Algemene ledenvergadering vrijdag 11 juni 2021: 

- 12.00 uur overleg RVB 
- 14.00 uur algemene ledenvergadering 
- Locatie: PZ Waasland-Noord, Gravenplein 7 9120 Beveren. 

 
 
 
Luc Smeyers        Leo Mares 
Voorzitter        Secretaris 
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USPE Sportkalender 2021 – 2025 
 

 


