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Inleiding  
 
 
 
De bestuurders zijn er zich van bewust dat de huidige structuur en werking van de VKF dringend 
toe zijn aan optimalisatie. Een nieuwe en open beleidsvisie is noodzakelijk voor een reorganisatie 
van de VKF. 
 
Bij het opmaken van het VKF beleidsplan werd uiteraard rekening gehouden met de interne 
structurele noden van de VKF.  
De meeste operationele doelstellingen die vernoemd worden, moeten ertoe bijdragen dat de VKF 
snel weer een performante, krachtdadige en efficiënte sportfederatie wordt die de karatesport in 
Vlaanderen verder uitdraagt. Dit lijkt ons de beste manier om Sport Vlaanderen te overtuigen dat 
haar financiële middelen efficiënt en effectief aangewend worden.  
 
. 
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1. Informatie van de sportfederatie  
 

1.1 Structuur van de sportfederatie 
 
1.1.1 Organogram 
 
De Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF) groepeert de Vlaamse clubs waarin karate beoefend 
wordt. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toelichting organogram: 
 

 VKF = Vlaamse Karate Federatie vzw 
 FFKama = Fédération Francophone de Karaté et arts martiaux associés asbl 
 BKF = Belgische Karate Federatie vzw 
 EKF = Europese Karate Federatie 
 WKF = Wereld Karate Federatie  
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1.1.2  Taken en verantwoordelijkheden van de organen, inclusief hun betrokkenheid 

bij de basisopdrachten en eventuele facultatieve opdrachten  

Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden-clubs.   
 
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn voorzien in de wet betreffende de 
Verenigingen zonder Winstoogmerk en zijn onder meer:  
 

 de wijziging van de statuten  
 de benoeming en afzetting van de bestuurders  
 de benoeming en afzetting van eventuele commissarissen en het bepalen van de 

bezoldiging  
 de kwijting aan de bestuurders en eventuele commissarissen  
 de uitsluiting van een lid  
 de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening  
 de ontbinding van de federatie 
 de omzetting van de federatie in een vennootschap met een sociaal oogmerk  

 
De Algemene Vergadering is betrokken bij alle basisopdrachten. 
 
Ledenlijst:  
 
AALST (SHIRO-KAN --) 
AALTER (KIME--) 
AARSCHOT (TSHINTO --) 
AKIYAMA GENT                        
ANTWERPEN (KENTO RYU --) 
ANTWERPEN (SEIKUKAN --) 
ANZEGEM (KARATECLUB -- ) 
AS (SHIN-BO J.K.A. --) 
ASSENEDE (KAZOKU --) 
BASSAI WADO ACHEL                   
BERINGEN (SHOTOKAN KC --) 
BOCHOLT (GOJU RYU --) 
BORNEM (SHOTOKAN KARATE-DO --) 
BOUWEL (KAIZEN KARATE --) 
BRUGGE (IKKEN HISSATSU --) 
BRUSSEL (--'S SH. ACADEMY SAWA 
BRUSSEL (--S SHOT. K-D CENTRE) 
BUDO KAI MERKSEM                    
BUDO KARATE OOSTENDE                
BUDO KARATE TURNHOUT                
BUDO ST-AGATHA BERCHEM              
BUNKAI GROOT-LEUVEN                 
BUSHIDO EIGENBILZEN                 
Chie on Chikara 
COBRA                               
DAI NIPPON                          
DE PINTE (TASSEIKAN --) 
DE VALKAART OOSTKAMP                
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DEERLIJK (FUDO SHOTOKAN --) 
DEINZE (S.K.O.V.S. -- KC) 
DIEST (JKA KARATESCHOOL  AHIRU 
DOKAN SHOTOKAN                      
EEKLO (GOSHINKAI --) 
EL NOUR SHOTOKAN                    
EREMBODEGEM (DEAI --) 
ERIS N Gent 
ERPE-MERE (KARATESCHOOL SHOTOK 
FIGHTING KARATE HASSELT 
FKIB Geel - Stelen 
FUJI YAMA                           
FUNAKOSHI BEERSE                    
GAMBARU S.K.A. LIER                 
GAVERE (K.C. --) 
GENDAI SHOTOKAN                     
GENK (ASAHI --) 
GENT (KC ST.BARBARA COLLEGE -- 
GENT (--SE UNIV.KARATE KLUB) 
GENT (SHINBU --) 
GENT (TEKU-KAN --) 
GERAARDSBERGEN (K.C. SHOTOKAN  
GISHIN MORTSEL                      
G-Karate vzw 
GO NO SEN ZONHOVEN                  
GOJU KAI LOMMEL                     
GOJU KAI TIENEN                     
GOJU RYU TESSENDERLO 
Goju Ryu Viersel                    
Gojukai Diksmuide 
GOJUKAI TONGEREN                    
GOJU-KAN - ANTWERPEN                
Goju-Ryu Hasselt 
GORIN BOUTERSEM 
GULLEGEM (K.C. ZANSHIN --) 
HAALTERT (-- KC 'KERKSKEN') 
HARA KIYO VEERLE                    
HARA-KIYO PAAL                      
HASSELT (ASAHI --) 
HEERS (KC -- DOJO NAKAYAMA) 
HEIYOSHIN  WESTERLO 
HERENTALS (OKINAWA KARATE --) 
HERNE (SHOTOKAN KARATE --) 
HERZELE (KARATESCHOOL SHOTOKAN 
HEULE (HAJIME --) 
HEUSDEN (JKA KARATE -- GANKAKU 
HONBU DOJO HASSELT                  
HONBU DOJO KOERSEL  
IEPER (J.K.A. --) 
ISSHIN KARATE 
JISHIN-KATSU  
JIT-TE DIEPENBEEK                   
KAISHO WOMM./BRASSCHAAT             
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KANI UCHI SCHERPENHEUVEL vzw 
KARATE ACADEMY ASHI BARAI 
KARATE CLUB CONTACT ASSE            
Karate Club Remzi Leopoldsburg 
KARATE DO AVELGEM                   
KARATE GROOT-BIJGAARDEN             
KARATE GROOT-KORTENBERG             
KARATE LANDEN 
KARATE MARIAKERKE                   
Karate Masano Schaffen 
KARATECLUB BERG                     
KARATECLUB BERLAAR                  
KARATECLUB BLANCKE                  
KARATECLUB BRUGGE                   
KARATECLUB ENSO MERCHTEM            
KARATECLUB KACHI   
KARATECLUB KEKOMI MOLLEM            
KARATECLUB LEOPOLDSBURG 
KARATECLUB LOKEREN                  
KARATECLUB MESSELBROEK              
KARATECLUB OLYMPIA BRUGGE           
KARATECLUB SHOTOKAN ROESELARE 
KARATECLUB SINT-NIKLASE             
KARATECLUB TERNAT                   
KARATECLUB UNITED FRIENDS 
Karateschool Ahiru Diest 
KARATESCHOOL MIDDELKERKE 
KARATESCHOOL MOORSEL                
KATANA GOJU KAN                     
KC Dragons  
KC GOJU GEEL 
KC KAMACHO-DO BALEN                 
KC Le Monde  
KC OUDENHOVE KARATE 
KC TOUKON  
KCAR EKSEL-PEER 
KCAR OVERPELT-HELCHTEREN 
KENSEI STEKENE                      
KENSHIKAN LOCHRISTI                 
KENSHIKAN MERELBEKE                 
KENSHIKAN SINT-AMANDSBERG           
KIME GROOT LEEUW                    
KNOKKE (KARATECLUB --) 
KNOKKE-HEIST (NIPPON KARATE--) 
KOENSO LEUVEN 
KOERSEL (SHOTOKAN K.C. --) 
KOKSIJDE (JKA --) 
KORTRIJK (-SE KARATE ACADEMIE) 
KURAI DO ZOMERGEM                   
KUSANKU BERLARE                     
LANDEGEM (KC NO ICHIGO --) 
LANGEMARK (OKANO --) 
LEDE (TAISHO KARATECLUB --) 
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LENDELEDE (K.C. --) 
LEUVEN (HARAGEI --) 
LEUVEN (TSHINTO KARATE --) 
MAASMECHELEN (KARATE DO TARAO  
MECHELEN ( K.C.SHOTOKAN --) 
MIZU NO HO KARATECLUB               
MOL (SHOTOKAN KC --) 
MOORSLEDE (K.C. --) 
NINOVE (KC HIRYU --) 
NINTAI ST-MARTENS LATEM             
Nobara Karate 
OKINAWA KWAI LAARNE-GENT            
OUDENAARDE (SAI SEI KAN--) 
OVERIJSE (JKA SHOTOKAN KARATE  
RENTAN GOSHIN                       
RO HAY                              
ROESELARE (KARATE CLUB JKA --) 
ROESELARE (KARATESCHOOL --) 
RONIN WILSELE                       
ROOSDAAL (IPPON KEN-) 
RUMBEKE (JKA --) 
RYU JIN DO OSAKA                    
RYUSHINKAN-GOJU-RYU KAULILLE        
SAMOERAI BORNEM                     
SAMOERAI HAACHT                     
SAMOERAI LEUVEN                     
SAMOURAI MALDEGEM                   
SEIEN CHIN OPWIJK                   
SEIWAKAI GOJU RYU MEERHOUT 
Seiwakai Karate Academy Tongeren 
Seiwakai Karate Gent 
SHINGITAI HOESELT                   
SHITO IPPON LEBBEKE                 
SHITO IPPON WOLVERTEM               
SHITO KAI GENT                      
SHITO KARATE  GRIMBERGEN            
SHITO RYU KARATE  DENDERMONDE 
SHITO ZELE                          
SHOTO KARATE HAM                    
SHOTOKAN KARATE ESSEN               
SHOTOKAN KERMT                      
SHOTOKAN LUXEMBOURG                 
SINT-NIKLAAS (SEIRYOKU ZENYO - 
SINT-NIKLAAS (SHOTOKAN KC --) 
STEKENE (SEIRYOKU ZENYO --) 
TAIKO BERCHEM                       
TELOS                               
TOKKAN BRUGGE                       
TOMODACHI                           
TOMODACHI OOSTERZELE                
TOOZAI DOJO KAPELLEN                
TORHOUT (FUNAKOSHI --) 
TURNHOUT (IKKAN KARATECLUB --) 
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UECHI-RYU MECHELEN                  
VORIS SCHOTEN                       
Vrijwilligers Timekeepers  
WACHTEBEKE (SHOKU-KAN --) 
WADO BLITS BIERBEEK                 
WAKU-KAN ZWEVEGEM 
WAREGEM (KARATECLUB --) 
WATASHI KARATE JUTSU                
WETTEREN (BUDO-KAN --) 
WEVELGEM (URAKEN --) 
WIJNEGEM KARATE CENTER  
WORTEGEM - PETEGEM (JKA --) 
YAMA NOBOLI AFFLIGEM                
YUKAN KWAI SINT-GILLIS WAAS         
ZAVENTEM (JKA SHOTOKAN KARATE  
ZIPANGU NEERPELT 
ZOTTEGEM (SHOTOKAN KC --) 
 
 

Raad van Bestuur 

De federatie wordt bestuurd door een raad van bestuur.  Jaarlijks wordt de raad van bestuur 
geïnstalleerd door de Algemene Vergadering.  

Huidige samenstelling raad van bestuur:  

Geert Joris     voorzitter 
François Demesmaeker  secretaris-generaal 
Rudy Schuermans   penningmeester 
Cathy De Meulenaere  penningmeester 
Mathieu Beysen   bestuurder 
Hedwig De Clercq   bestuurder 
Marc Nobels    bestuurder 
Laurens Van Puyenbroeck  bestuurder 

De raad van bestuur is bevoegd om:  

 Het uitvoeren van de beslissingen van de Algemene Vergadering. 
 Het nastreven van de doelstellingen van de federatie.  
 Het beheren van de zaken van de federatie. 
 Activiteiten te ontwikkelen voor de promotie van karate op federaal vlak. 
 Er zorg voor te dragen dat het beleidsplan zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.  
 Goedkeuren van de actieplannen. 
 Contacten onderhouden met de nationale karate koepel (BKF) en de Franstalige karate 

federatie (FFKama), met Sport Vlaanderen en derden (o.m. media) 
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Commissies en werkgroepen 

 Volgende commissies en werkgroepen werken in de schoot van VKF:  
1. Scheidsrechterscommissie 
2. Jeugdcommissie 
3. G-commissie 
4. Medische commissie 
5. Wedstrijdcommissie 
6. Selectiecommissie 
7. Verzoeningscommissie 
8. Tuchtcommissie 
9. Beroepscommissie 

 
 Actieplannen, die vermeld staan in het beleidsplan en betrekking hebben op de werkgroep 

uitwerken, rekening houdend met de behoeften van de verschillende karatescholen. 
 De door de Raad van Bestuur goedgekeurde actieplannen implementeren. 
 Nieuwe behoeften detecteren, een remediëring opstellen en doorgeven aan de Raad van 

Bestuur. 
 Activiteiten ontwikkelen voor de promotie van karate op federaal vlak. 
 Zorgen dat de Vlaamse topkarateka’s een goede begeleiding en voorbereiding krijgen naar 

nationale en internationale activiteiten toe 
 Zorgen dat er waar nodig sancties getroffen worden ter naleving van de VKF 

reglementering  
 

Federatiesecretariaat 

 De administratieve uitvoering van de opdrachten van de Raad van Bestuur. 
 Briefwisseling en communicatie met de clubs, de provinciale werkingen, externe en 

internationale karategroeperingen en met bestuurders. 
 Het bijhouden van het ledenbestand en de boekhouding. 
 De administratie en coördinatie in verband met federale competities.  
 Het voorbereiden en notuleren van bestuursvergaderingen. 
 Logistieke steun verlenen aan de clubs en haar karatebeoefenaars.  
 

Clubbesturen 

 Informatie doorgeven van de federatie naar de karatebeoefenaars toe en van de club naar 
de federatie toe. 

 Nieuwe beoefenaars rekruteren. 
 Activiteiten ontwikkelen voor de promotie van karate op lokaal vlak. 
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1.1.3  Sporttechnische en administratieve medewerkers van de sportfederatie 
 
 
Personeelssamenstelling 
 
De federatie stelt 3,8 VTE’s te werk, namelijk 
 
1 Sporttechnisch coördinator  
1 Sporttechnisch coördinator Recreatieve Sportbeoefening  
0,5 Administratief coördinator  
0,8 Administratief medewerker  
0,3 Technisch medewerker 
 
 
Takenpakket   

 
 Organisatie Kampioenschappen VKF 
 Organisatie Kampioenschappen BKF (Beurtrol VKF en FFKama) 
 Internationale contacten EKF  
 Internationale contacten WKF  
 Communicatieverantwoordelijke Overheidsinstanties 
 Logistieke ondersteuning provinciale competitie  
 Sporttechnische begeleiding van de sportclubs i.f.v. competitieve karatebeoefening 
 Logistieke ondersteuning tornooien 
 Denkcelwerking VTS 
 Organisatie van de initiatieven voor de bijscholing van het wedstrijdkader 
 Up-to-date houden website 
 Begeleiden van de sportclubs in functie van recreatieve karatebeoefening 
 Organisatie en coördinatie in samenwerking met de clubs van vervolmakingsstages voor alle 

leeftijdsgroepen 
 Organisatie en coördinatie in samenwerking met de clubs van vervolmakingsinitiatieven voor 

de verschillende graad groepen 
 Organisatie en coördinatie van recreatieve jeugdkampen 
 Organisatie en coördinatie van recreatieve jeugdactiviteiten 
 Organisatie en coördinatie van bijscholingsinitiatieven 
 Coördinatie en ontwikkeling initiatieven voor sportpromotie 
 Coördinatie en administratie voor de graduatie 
 Coördinatie en ontwikkeling van initiatieven voor karatebeoefening door senioren vanaf 45 jaar 
 Sporttechnische begeleiding sportclubs in functie van recreatieve karatebeoefening 
 Boekhouding  
 Administratie Bestuursorganen 
 Coördinatie en administratie Bestuursvergaderingen 
 Promotionele begeleiding sportclubs 
 Contacten onderhouden met de Overheidsinstanties 
 Contacten onderhouden met de Lokale Overheden 
 Contacten onderhouden met de Clubs en Provinciale werkingen 
 Coördinatie nieuwsbrieven en tijdschriften 
 Algemene administratie Vlaamse Karate Federatie 
 Ledenbeheer  
 Briefwisseling 
 Contacten onderhouden met de Franstalige federale koepel 
 Contacten onderhouden met de nationale koepel 
 Administratieve begeleiding Sportclubs  
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Instructiekader:  
VKF staat in voor de algemene vorming van het instructiekader. 
Hiertoe onderhoudt zij contacten met de Directeur Sportkaderopleidingen van de VTS, die instaat 
voor de organisatie van algemeen vormende en karategerichte opleidingscursussen voor het 
instructiekader. Deze vorming houdt een algemene vorming in op gebied van didactiek en 
methodiek, gekoppeld aan een vakmethodiek gericht naar een stijloverkoepelend karateonderricht. 

 
VKF organiseert eveneens kadervorming met het oog op de technische, sportmedische en 
pedagogische bekwaamheid van het bestaande instructiekader in de clubs. 

 
De verschillende leerscholen organiseren stijlspecifieke kadervorming en staan zo in voor de 
bewaking van de stijl, door middel van de didactische implementaties voor het correct doorgeven 
van de stijlkenmerken bij de instructie. 
 
 
Arbitragekader:  
Het arbitragekader heeft tot taak erover te waken dat de vigerende reglementen voor de 
betreffende wedstrijd nauwgezet worden toegepast. 
Het arbitragekader waakt over de kwalitatieve criteria voor de door de kampers geleverde 
prestaties,  
VKF staat in voor de opleiding en bijscholing van het bestaande arbitragekader en voor de 
rekrutering van kandidaten voor het arbitrageteam, in samenwerking met de verschillende 
karatescholen.  

 
Selectiekader:  
De selectieheren hebben tot taak de begeleiding en coaching van de sporters en/ of topsporters.  
Zij waken erover dat de selectiecriteria voor internationale wedstrijden op nationaal niveau strikt 
toegepast worden.  
Zij staan in voor rekrutering van atleten.  
 
Administratief wedstrijdkader: 
Het organiseren en voorbereiden van de wedstrijden en competities hoort tot de taken van de 
Technisch Coördinator.  
Het takenpakket op de wedstrijddag zelf is te divers en omvangrijk om door één persoon te 
worden uitgevoerd. 

 
VKF leidt daarom wedstrijdpersoneel op dat de Technisch Coördinator bijstaat ter gelegenheid van 
de wedstrijden. 
 
Het administratief wedstrijdpersoneel bestaat uit onder meer tijdopnemers, scorehouders, 
stewards, zaalverantwoordelijken etc… Deze occasionele administratieve medewerkers voeren 
hun taken onbezoldigd uit. 
 
Administratief promotiekader:  
Het promoten van karate is voornamelijk de taak van de Administratief Coördinator. Het 
takenpakket van de Administratief Coördinator bestaat verder nog uit het onderhouden van de 
contacten met de clubs. De Administratief Coördinator wordt bijgestaan door vrijwilligers op 
provinciaal niveau.  
Het administratief promotiekader helpt bij de verspreiding van de verschillende 
promotiecampagnes in hun eigen provincie.  
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2 Missie van de sportfederatie  
 
De Vlaamse Karate Federatie stelt zich tot doel alle karateclubs in Vlaanderen en het tweetalig 
gebied Brussel Hoofdstad in één federatie te verenigen en de karatesport te verspreiden, aan te 
leren en te laten beoefenen op zowel provinciaal, Vlaams, nationaal als internationaal vlak.    
  
De Vlaamse Karate Federatie wil dit realiseren door de omstandigheden te creëren en te 
optimaliseren die de beoefenaar toelaat om op een kwalitatieve manier (recreatief en competitief) 
te trainen en (inter)nationaal te kampen met respect voor elk type beoefenaar.     
 
De Vlaamse Karate Federatie streeft naar een kwalitatieve karatebeoefening en zal hiervoor alle 
clubs optimaal begeleiden en ondersteunen.   
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3 Gegevensverzameling 
 
 

3.1 Profiel van de federatie  
 
3.1.1 Historiek van de federatie 

 
’62      Oprichting van de nationale Belgische federatie. 

 
’63           Eerste Europees Karate congres (Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en België). 

 
’65 In de schoot van de Belgische judobond wordt een afdeling karate opgericht: de 

Belgische Karate Associatie (BKA). 
Deze nieuw opgerichte associatie wordt lid van de « European Karate Union » (E.K.U.) 
eveneens opgericht in 1965. 
 

’67 Dhr. Miyazaki wordt aangezocht door B.K.A. om in België karate-instructie te geven. 
In 1968 neemt België voor het eerst deel aan de Europese Karate Kampioenschappen, 
georganiseerd door E.K.U.  
 

’69 Wanneer begin 1969 Dhr. Miyazaki vraagt deel te nemen aan de kampioenschappen van 
de Europese amateur karate federatie, wordt dit door B.K.A. geweigerd omdat paragraaf 
8 van de statuten van E.K.U. (European Karate Union) haar aangesloten leden verbiedt 
deel te nemen aan om het even welke internationale karate manifestatie die E.K.U. 
vreemd is. Gevolg is dat er een breuk ontstaat binnen B.K.A. en in november 1969 wordt 
overgegaan tot de oprichting van B.K.V. (Belgische Karate Vereniging). 

  
’71 De BKA verlaat de Belgische Judobond. Zodoende zijn er twee Belgische karate 

federaties:  
De BKA  is lid van de European Karate Union (EKU all styles ) en de World Union of 
Karate-Do Organisation (WUKO).   
De BKV is lid van de All Europe Karate Federation AEKF enkel Shotokan stijl en de 
World Karate Federation WKF. 

 
’77 Een regionalisering dringt zich op:  

BKA splitst zich aan Vlaamse zijde op in de Vlaamse Karate Associatie (VKA) en de 
Association Francophone de Karaté (AFK) aan Waalse zijde. 
BKV splitst zich aan Vlaamse zijde op in de Vlaamse Karate Vereniging (VKV) en aan 
Franstalige zijde de Union Francophone de Karaté (UFK). 

 
’84 Onder druk van de overheid (BLOSO) wordt een fusieprotocol ondertekend tussen de 

VKA en de VKV. De Vlaamse Karate Federatie (=VKF) krijgt vorm.  
 
’85  De VKF wordt door BLOSO als enige karatefederatie in Vlaanderen erkend en 

gesubsidieerd.  
De VKA en de VKV blijven alsnog bestaan. Het enige argument dat door BLOSO wordt 
aanvaard voor het voortbestaan van beide afzonderlijke organisaties is het stijlgebonden 
verschil in wedstrijdvorm (respectievelijk Sanbon en Ippon). 
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’00 De spanningen binnen de VKF worden onhoudbaar. Zowel de VKA als de VKV beslissen 

hun eigen weg te gaan en vragen erkenning en subsidiëring aan bij BLOSO. Doordat een 
nieuw decreet tot erkenning en subsidiëring van sportfederaties werd uitgevaardigd is dit 
mogelijk. Beide federaties worden erkend en gesubsidieerd.  

 
’01 Door aanpassingen aan het nieuwe decreet kan er slechts één karatefederatie in 

Vlaanderen meer erkend en gesubsidieerd worden door BLOSO. Voorwaarde tot 
erkenning is onder meer dat er een link moet zijn met een karate federatie op wereld 
niveau (WKF = de vroegere WUKO) die aangesloten is bij de Association Générale des 
Fédérations Internationales de Sports (AGFIS).  
Via de Belgische Karate Federatie (BKF) voldoen beide Vlaamse karatefederaties aan de 
voorwaarden. BLOSO wenst niet te kiezen en dwingt de VKA en de VKV opnieuw tot 
samenwerking.  

  
’02 VKA en de VKV slagen erin om tot een vernieuwde samenwerking te komen binnen een 

hernieuwde VKF, die opnieuw door de overheid erkend wordt als enige Vlaamse karate-
organisatie. Alle clubs worden lid van de hernieuwde VKF.  Bij de interne werking wordt 
er nog altijd rekening gehouden met de eigenheden van de twee stijlgroepen. De 
mandaten en bevoegdheden worden paritair verdeeld. Beide stijlgroepen mengen zich 
niet met elkaars werking. Alle clubs zijn op die manier zeer tevreden met het vernieuwde 
VKF.  

 
’16 Omwille van een nieuw decreet tot erkenning en subsidiëring van sportfederaties wordt 

VKF door de overheid verplicht om haar samenwerking te herzien en te optimaliseren. 
Binnen de raad van bestuur zijn er sedert mei 2016 onderhandelingen aan de gang om 
VKF te herstructureren. Dit beleidsplan betekent alweer een stap in de goeie richting.    
.  
 

 
3.1.2 Inventarisatie van het heden 
De dagdagelijkse activiteiten gaan verder zoals vanouds.  Er worden heel wat wedstrijden 
georganiseerd binnen VKF. Zo trachten we per stijl/school een Belgisch kampioenschap, Vlaams 
kampioenschap, Provinciaal kampioenschap, tornooien en bekerwedstrijden en 
clubkampioenschappen in te richten. 
Er zijn individuele en clubkampioenschappen die worden ingedeeld volgens leeftijd, geslacht, 
graad, gewicht, wedstrijdsysteem of arbitragereglement. 
We trachten alle wedstrijden op een kwalitatieve manier te laten verlopen. 
 
Voor de elite worden aparte trainingssessies voorzien, zodat zij zich kunnen voorbereiden op 
internationale wedstrijden. Er is een apart selectiekader dat zorgt voor een trainingsprogramma 
voor de beloftevolle jongeren en elites. 
 
De VTS-bijscholingen gaan gewoon door.  
 
Op niveau van beleid en management van de federatie zijn er heel wat moeilijkheden en deze 
moeten grondig geëvalueerd worden en waar nodig aangepast.  
In een mail door de VKF-voorzitter aan Sport Vlaanderen wordt gemeld dat er hoop is om in 2017 
nog tot een structurele samenwerking op VKF niveau te komen. Om dit te bereiken vraagt VKF 
aan Sport Vlaanderen om iemand aan te duiden die de gesprekken kan mediëren. Tevens wordt 
de vraag gesteld aan Sport Vlaanderen of zij met deze werkwijze kunnen instemmen.  
 
Tot op heden wordt VKF als zodanig gesubsidieerd door Sport Vlaanderen .  
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3.1.3 Resultaten / effecten van de vorige beleidsperiode: 
- Het vorige beleidsplan is gegroeid naar een echt werkinstrument. Een aantal 

beleidsuitdagingen konden gerealiseerd worden, andere werden bijgestuurd of on hold gezet. 
Tijdens de jaarlijkse rapportering werden de resultaten en effecten van de beoogde 
doelstellingen duidelijk.  

- De kwaliteit van de wedstrijdorganisatie verbeterde. 
- Het wedstrijddraaiboek geraakte ingeburgerd en werd up-to-date gehouden. 
- Het wedstrijdmateriaal is volledig en voldoende. De clubs vinden steeds meer en meer de weg 

naar het ontlenen ervan. Dit komt ook de kwaliteit ten goede. Er wordt enkel een waarborg 
gevraagd, hierdoor is er geen financiële drempel.  

- Er is een daling van het aantal scheidsrechters op de jaarlijkse bijscholing, dit in tegenstelling 
tot de beoogde doelstelling. Dit blijft een pijnpunt waar we in de komende beleidsperiode zeker 
moeten verder op inzetten.  

- Het aantal podiumplaatsen op internationale wedstrijden blijft ongeveer status quo, terwijl we 
beoogd hadden om hier eens stijging waar te nemen. Ook aan deze doelstelling zal verder 
gewerkt worden tijdens de komende beleidsperiode.  

- Het organiseren van meer specifieke trainingsmogelijkheden voor elites kende een beperkt 
succes. Praktisch was dit zeker haalbaar, maar de elites zelf kwamen nauwelijks opdagen. 
Allicht deels door het feit dat dit niet verplicht was, en ook omdat het plaatsvond op 
weekavonden en het programma van een elite al goed vol zit. De geografische spreiding is wel 
een verzuchting van de recreatieve sporters, zeker iets dus om op in te zetten tijdens de 
komende beleidsperiode.  

- Het jaarlijks organiseren van een bijscholing voor trainers omtrent het thema ‘begeleiden van 
eliteatleten’ bleek te veel. We zullen dit zeker regelmatig aan bod laten komen, maar na 
evaluatie blijkt het nodig om dit jaarlijks te herhalen.  

- De elitegroep laten groeien met 5 nieuwe personen is haalbaar gebleken, maar kwam daarom 
de kwaliteit niet ten goede. In de komende beleidsperiode lijkt het ons nuttiger om met een 
beperkte groep te werken, waarvan de kwaliteit hoger ligt.  

- Er werd een nieuw ledenprogramma ontworpen en in gebruik genomen. Het merendeel van de 
clubs kan er vlot mee werken, het blijft een aandachtspunt om bij bestuurswissel of nieuwe 
clubs de nodige info te verschaffen. 

- De drop-out bij de 12-16 jarigen is gedaald, en het algemene ledenaantal is gestegen.  
- 4 % van de leden beschikt over een VTS-diploma, dat aantal bleef gelijk, maar wel zagen wel 

dat er meer mensen met een VTS-diploma lesgeven in een VKA-club. Dit zal ook in de 
komende beleidsperiode een belangrijke doelstelling zijn.  

- Er worden jaarlijks voldoende sporttechnische en administratieve bijscholingen georganiseerd. 
Dit zullen we ook blijven doen. Vooral de sporttechnische kennen een groot succes, aan de 
opkomst en succes van de administratieve zullen we werken.  

- Feedback werd enkel systematisch opgevraagd bij deze bijscholingen, en minder bij andere 
activiteiten. Dit kan een aandachtspunt zijn voor de komende beleidsperiode.  

- Door een verouderde website was het niet altijd mogelijk om de clubs op de hoogte te houden 
over het reilen en zeilen van het VKF-beleid. De aanmaak van een vernieuwde website lijkt dus 
opportuun.  

- De communicatie met de clubs verloopt vlot, maar hier zou het beter zijn om nog meer 
elektronisch te werken. Ook hier bleek de implementatie van het nieuwe ledenprogramma 
nuttig te zijn en het kon rekenen op een positieve feedback.  

- De poging om karate bekender te maken via de sociale media kende een beperkt succes. We 
merken wel dat facebook de manier is om de leden te bereiken. De posts worden snel bekeken 
en er wordt ook op gereageerd.  

- Het blijft dan ook moeilijk om niet-leden te bereiken via sociale of andere media. De 
verslaggeving blijft beperkt tot regionale media.  
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- De jaarlijkse actie voor de ondersteuning van de karateclubs is een succes, en verhoogt de 
visibiliteit van VKF naar de buitenwereld toe. Het effect daarvan is echter moeilijk te meten.  

- 80% van de clubs beschikt over een website. Naar de komende beleidsperiode dienen we 
hierbij ook de facebookpagina’s te registeren. Steeds vaker wordt dat immers de manier van 
communiceren met externen en leden.  

 
 
3.1.4 Gegevens die nuttig zijn voor de formulering van de doelstellingen voor de 

komende beleidsperiode: 
- Nood aan accurate en up-to-date online info 
- Clubs hebben nood aan begeleiding 
- Poule van VTS-gediplomeerden uitbreiden 
- G-karate wint aan belang 
- Karate werd in augustus 2016 olympisch 
- Vrijwilligerswetgeving: stand van zaken optimaliseren.  
- Er is vraag aan laagdrempelige competitie door onder andere de organisatie van interclubs.  
- Men wilt karate beoefenen in de eigen buurt en provincie. De VKF moet dus naar de karateka’s 

toegaan en in mindere mate omgekeerd. 
- Niet elke karateka heeft de ambitie om aan competitie te doen, karate als beleving. We zullen 

dus meer moeten inzetten op recreatief karate. 
- Meer aandacht voor specifieke doelgroepen: G-karate, kleuterkarate, seniorenkarate,…. 
 
 
 

3.2 Stakeholdersanalyse  
Voor de opmaak van het beleidsplan 2017-2020 werd op VKF niveau geen nieuwe stakeholders-
analyse uitgevoerd.  Naar aanleiding van het nieuwe decreet, moet VKF zich intern opnieuw 
herstructureren. Na doorlichting van Sport Vlaanderen zijn er voor VKF voldoende werkpunten 
gekend waardoor een nieuwe stakeholdersanalyse niet gebeurde.  
 
 
 

3.3 Externe analyse 
Een externe analyse kan opgesteld worden aan de hand van de DESTEP – methode.  Dit model 
analyseert externe ontwikkelingen op macroniveau:  demografische, economische, sociaal-
culturele, technische, ecologische en politieke.  Naar gewoonte gebruiken we hiervoor het 
document dat ons werd aangereikt door de VSF.  
 

1. Demografisch 
 Relatief aantal senioren neemt toe. Dit kan een nieuwe doelgroep voor het karate zijn. 
 Bevolkingstoename ten gevolge van migratie (belangrijkste factor) en natuurlijke groei. Ook 

hier vinden we een nieuwe doelgroep voor karate. 
 Steeds minder jongeren doen aan sport, het is moeilijk om hen te motiveren aan sport te 

doen. Dit is een bedreiging voor de sportclubs. 
 Een stijging van het aandeel werkende vrouwen biedt kansen voor federaties die sport 

aanbieden aan jonge kinderen (sport als opvang). 
 Aantal personen met overgewicht neemt toe, waardoor het belang van sport ook zal 

toenemen. 
 Er is een toename van angst in de steden, waardoor mensen meer belang zullen hechten 

aan self-defence. 
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2. Economisch 
 Tekort aan sportinfrastructuur waardoor sommige clubs geen trainingsruimte hebben in hun 

eigen gemeente. 
 Financiële slagkracht van oudere generatie stijgt waardoor zij gemakkelijker kunnen 

deelnemen aan activiteiten,… 
 Veel verenigingen hebben een tekort aan vrijwilligers, wat zorgt voor een minder goede 

werking 
 Vertraagde groei van de economie zorgt voor minder financiële middelen, dus minder 

uitgaven voor sport en cultuur. 
 

3. Sociaal, cultureel 
 Bij de 18-24 jarigen zien we een lichte stijging van individualisme waardoor er minder 

interesse is om te sporten in clubverband. 
 Sport wordt meer en meer gezien als middel voor opvoeding, integratie en gezondheid. 

Voor de karatesport is dat een kans omdat karate bijzonder gericht is op zelfontplooiing en 
psychologische ontwikkeling. 

 Zeer groot aanbod aan vrijetijdsmogelijkheden, veel keuzemogelijkheden waardoor er 
minder tijd is voor sport. 

 Onduidelijkheid van normen en waarden in de maatschappij kan voor het karate een kans 
zijn, aangezien waarden en normen een deel uitmaken van de dojo kun. 

 Ongeveer 1 op 7 van de Vlaamse jongens en meisjes tussen 9 en 10 jaar heeft te kampen 
met overgewicht. Jongeren met overgewicht zijn minder lid van een sportclub. 

 Stress komt meer en meer voor in onze maatschappij. Sport (Karate) is een goed middel 
om dit te kanaliseren. 

 Grote drop out bij jongeren tussen 12 en 16 jaar. Kleine doorstroming naar hogere groepen 
waardoor talent verloren gaat.  
 

4. Technologisch 
 Mediatisering in de sport is voor de karate geen kans, aangezien karate geen aantrekkelijke 

sport is voor de media. 
 Sociale media (zoals facebook en twitter) zijn nieuwe zeer directe communicatiekanalen 

met verschillende doelgroepen. Mogelijkheid tot communicatie in twee richtingen 
(feedback). Nieuwe potentiële leden aanspreken via deze kanalen is mogelijk. 

 Constante technische innovatie van sportmateriaal en –accommodatie waardoor de 
trainingsmogelijkheden steeds verbeteren. 

 Digitale kloof, mediagebruik en kennis hangt af van scholingsgraad en leeftijd waardoor we 
sommige doelgroepen via deze weg niet kunnen bereiken. 

 
5. Ecologisch 
 Beperkte vrije ruimte in Vlaanderen: slechts 1.5% recreatieterrein waardoor er steeds 

minder sportspecifieke ruimte is. 
 

6. Politiek 
 Jobstudenten mogen meer dagen per jaar werken waardoor ze minder tijd maken voor 

sport. Geld heeft bij de meesten een grotere aantrekkingskracht ten opzichte van sport. 
 Sportparticipatie verhogen is een centrale doelstelling van de Vlaamse regering waardoor 

er hier subsidies voor vrijkomen. 
 Toename projectmatige subsidiëring van de overheid. 
 Focus op doelgroepen in beleid, belang sport voor allen neemt toe. Hierdoor komt er meer 

steun van de overheid als we werken naar specifieke doelgroepen. 
 Vlaamse overheid hecht aandacht aan kwaliteit in de competitieve sportbeleving waardoor 

we meer steun kunnen krijgen bij het opmaken van een uitgewerkt topsportbeleid. 
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3.4 Interne analyse  
 

1. Beleid en Strategie 
Het beleid van VKF is niet optimaal gestructureerd. VKF wil het beleid beter structureren Er 
meer aandacht worden besteed aan de evaluatie van het beleid en de strategie. Er wordt 
vastgesteld dat het beleid onvoldoende afgestemd is op de wensen van de overheid. 
 

2. Bestuur en Beheer 
Het bestuur bepaalt de koers van de federatie. Met de missie voor ogen hebben de huidige 
bestuurders de intentie om vanaf 2017 werk te maken van een vernieuwd en efficiënt VKF.   

 
3. Klantgericht aanbod 

Op het gebied van klantgerichtheid kan de federatie nog beter scoren.  De federatie 
waardeert haar clubs en karatebeoefenaars en tracht een goede relatie met hen op te 
bouwen.  De federatie wil voldoen aan de verwachtingen van haar doelgroep en zal haar 
meer betrekken bij het ontwerpen, leveren en evalueren van de eigen dienstverlening. De 
doelgroep wordt aangemoedigd om een positieve bijdrage te leveren aan de federatie. De 
federatie tracht een cultuur te ontwikkelen van klantgerichtheid. Op dit vlak schiet de 
federatie momenteel iets tekort, de clubs en karatebeoefenaars kijken nog teveel naar de 
twee onderliggende stijlgroepen.   
 

4. Professionele en vrijwillige medewerkers 
Er is nood aan meer evenwichtige en competente medewerkers.  Het opstellen van de 
gewenste profielen voor bestuurders en andere belangrijke medewerkers, zoals er zijn 
commissie-verantwoordelijken lijkt onontbeerlijk.  
 

5. Financieel beheer 
Binnen de stijlgroepen is er een goed en streng financieel beleid.  Maandelijks gebeurt er 
een budgettaire controle.  Op VKF niveau verloopt het financieel beleid minder frequent.  Dit 
moet verbeteren.  De verplichting van Sport Vlaanderen om een analytische boekhouding 
bij te houden zal hier zeker helpen om een beter financieel beleid uit te werken.  VKF zal 
haar financiële werking aanpassen in overeenstemming met ‘Goed bestuur’ en de recente 
aangepaste subsidievoorwaarden.  
 

6. Organisatie van het werk 
 VKF zal werk maken van een efficiënte administratieve ondersteuning van het VKF beleid.  
Bij het toeschrijven van taken zal naar de toekomst toe rekening gehouden worden met de 
competenties van de verschillende personeelsleden.  Daarnaast uiteraard met alle VKF-
stakeholders zoals er zijn Sport Vlaanderen, karateclubs, karatebeoefenaars, … 

 
7. Eindresultaten 

De financiële situatie van VKF is gezond. Wat betreft het bereiken van haar doelstellingen 
gebeurt er nog te weinig evaluatie. Vanuit de clubs en karatebeoefenaars zijn er weinig 
klachten en gaat de federatie er van uit dat de doelgroep tevreden is over de aangeboden 
diensten. 
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4 Conclusies van de gegevensverzameling 
 

Uit de gegevensverzameling blijkt dat aan verschillende zaken nog moet gewerkt worden. 
 
We komen tot een aantal belangrijke beleidsuitdagingen: 
 

1. Het beleid 100% eenduidig op elkaar afstemmen.    Er is dringend nood aan verandering.  
Hiervoor werd aan Sport Vlaanderen assistentie gevraagd.  

2. Zorgen dat het beleid voldoet aan de eisen en normen van Sport Vlaanderen.  
3. De organisatie van het werk moet geëvalueerd en waar nodig aangepast worden.  Het 

personeelsbeleid moet verbeteren.  De takenverdeling moet conform de competenties zijn 
van de personeelsleden. 

4. Het financieel beleid moet geoptimaliseerd worden.  Dit zal zeker kunnen aan de hand van 
de analytische boekhouding. 

5. De nodige competente vrijwilligers zoeken en aanduiden binnen de VKF werking.  
6. Er is nood aan een eigen website van de federatie zonder onderscheid te maken tussen de 

verschillende stijlgroepen, maar met een draagvlak voor de verschillende leerscholen.      
7. Gezien het feit dat karate Olympisch wordt in 2020 (externe kans) enerzijds en de 

beschikbare competentie van onze medewerkers (interne sterkte) anderzijds, moeten we 
investeren in het voeren van promotie om zo de karatesport bekender te maken bij het 
brede publiek via evenementen en  perscontacten.  

8. Gezien het groeiend belang van sport en recreatie (externe kans) enerzijds, en de efficiënte 
werking van de commissies binnen VKF (interne sterkte) anderzijds, moeten we investeren 
en meer belang hechten aan het inrichten van recreatieve activiteiten.   

9. Gezien de diversiteit van de samenleving (externe kans) enerzijds, en de grote 
afhankelijkheid van subsidies betreffende het sportaanbod van A tot Z (interne zwakte) 
zullen we extra inzetten op de diverse doelgroepen.  
 

 
De prioriteit van VKF voor deze beleidsperiode gaat uit naar bovenstaande uitdagingen.   
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5 Strategische en Operationele doelstellingen 
 
 

SD OD Actie Omschrijving 2017 2018 2019 2020

SD01

OD01 Voorstel nieuwe statuten VZ
A01 Inventarisatie van de breekpunten jan VZ
A02 Zoeken van een mediator jan VZ
A03 Aanbieden van oplossingen jan VZ
A04 Organiseren van vergaderingen raad van bestuur VKF jan VZ
A05 Evaluatie bij de respectievelijke stijlgroepen febr VZ
A06 Goedkeuren voorstel tot aanpassing statuten maart VZ

OD02
Voorstel nieuw 
Huishoudelijk Reglement

VZ

A01 Inventarisatie van de breekpunten jan VZ
A02 Zoeken van een mediator jan VZ
A03 Aanbieden van oplossingen jan VZ
A04 Organiseren van vergaderingen raad van bestuur VKF jan VZ
A05 Evaluatie bij de respectievelijke stijlgroepen jan VZ
A06 Goedkeuren voorstel tot aanpassing Huishoudelijk Reglement jan VZ

Tegen eind 2017 heeft de VKF een eenduidige beleidsvisie.

TimingVlaamse Karate Federatie vzw 
VerantwIndicator

Tegen maart 2017 zijn de VKF statuten aangepast.

Tegen eind januari 2017 is er een eerste ontwerp van VKF Huishoudelijk Reglement.
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SD02

OD01
Score voor harde 
indicatoren

VZ

A01 Checklist maken van alle harde indicatoren jan KB
A02 Evalueren van alle harde indicatoren binnen de VKF werking febr KB
A03 Oplijsten van alle harde indicatoren waaraan VKF nog niet voldoet febr KB

A04
Opmaken actielijst van de nodige aanpassingen binnen de VKF werking om 
te voldoen aan de harde indicatoren 'Goed bestuur'.

maart KB

A05 Voorleggen van de lijst aan de VKF bestuurders april KB
A06 Uitwerken actielijst mei-dec KB

OD02
Overzicht van te 
optimaliseren zachte 
indicatoren

VZ

A01 Checklist maken van alle zachte indicatoren jan KB
A02 Evalueren van alle zachte indicatoren binnen de VKF werking febr KB
A03 Oplijsten van alle zachte  indicatoren waaraan VKF nog niet voldoet febr KB

A04
Opmaken actielijst van de nodige aanpassingen binnen de VKF werking om 
te voldoen aan de zachte indicatoren 'Goed bestuur'.

maart KB

A05 Voorleggen van de lijst aan de VKF bestuurders mei KB

SD03

OD01
Document met 
competenties per 
personeelslid

VZ

A01 Aanduiden van een HR verantwoordelijke  (eventueel extern) jan RVB

A02
Evaluatiegesprek met de secretariaatsverantwoordelijken en VKF 
bestuurders

maart HR Ver

A03 Opmaken van een lijst van nodige competenties voor het VKF personeel maart HR Ver
A04 Evaluatiegesprek met de personeelsleden april HR Ver

A05
Opmaken lijst per personeelslid van 'Sterke punten' en 'Nog te ontwikkelen 
punten'

mei HR Ver

Tegen eind 2018 heeft de VKF een efficiënt personeelsbeleid geïmplementeerd. 

Eind 2017 zijn per personeelslid de competenties in kaart gebracht.

Tegen eind 2017 voldoet het beleid aan de vereisten van de overheid ‘Goed bestuur’.  

Tegen eind 2017 voldoet de VKF werking aan 80% van de harde indicatoren zoals vermeld in het ‘Besluit van de 
Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de 
georganiseerde sportsector’ van 2016.

Tegen eind 2017 is er een overzicht van de zachte indicatoren zoals vermeld in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering 
tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector’ van 
2016,  die moeten geoptimaliseerd worden. 
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OD02
Document met VKF 
takenpakket

VZ

A01 Werkgroep definiëren 'VKF takenpakket' opstellen april RVB

A02
Werkvergaderingen organiseren waarin het VKF takenpakket wordt 
opgesteld

april RS

A03 Voorleggen van het document aan de VKF bestuurders mei RS

OD03
Document met nodige 
personeelsprofielen

VZ

A01 Aanduiden van een HR verantwoordelijke  (eventueel extern) jan RVB

A02
Opmaken van de nodige personeelsprofielen aan de hand van het 
takenpakket

juni HR Ver

A03 Voorleggen van het document aan de VKF bestuurders sept HR Ver

OD04
Document 
taken/competenties

HR Ver

A01 Aanduiden van een HR verantwoordelijke  (eventueel extern) jan RVB
A02 Gesprekken met personeelsleden nov HR Ver
A03 Vergelijken VKF takenpakket en personeelscompetenties jan HR Ver
A04 Inpassen van het takenpakket bij de personeelscompetenties april HR Ver
A05 Lijst opmaken van welke taak bij welk personeelslid mei HR Ver

OD05
Document met profiel voor 
een secretariaatsmanager

VZ

A01 Aanduiden werkgroep jan VZ
A02 Oplijsten takenpakket secretariaatsmanager VKF april WG
A03 Opmaken nodige competenties voor een secretariaatsmanager VKF mei WG
A04 Voorstellen profiel secretariaatsmanager aan raad van bestuur VKF sept WG

OD06 Huurcontract nieuwe locatie PM

A01 Aanduiden verantwoordelijke locatie secretariaat april RVB
A02 Evalueren van het budget 'kantoorruimte' mei PM
A03 Gesprekken met personeelsleden sept PM
A04 Oplijsten plaatsen haalbaar voor alle personeelsleden febr PM
A05 Zoeken naar geschikte locatie maart PM

Half 2018 worden de taken optimaal verdeeld conform de personeelscompetenties.

Eind 2017 is er een profiel opgemaakt van een secretariaatsmanager. 

Eind 2017 is er een overzicht van het volledige VKF takenpakket.

Eind 2017 worden de nodige personeelsprofielen gedefinieerd.

Eind 2018 is het VKF secretariaat naar één locatie gebracht. 
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SD04

OD01 Financiële rapportering PM

A01 Opmaken financieel rapport jan SVV
A02 Voorleggen ontwerp van financieel rapport aan raad van bestuur VKF jan SVV
A03 Evalueren van het ontwerp door raad van bestuur VKF jan SVV
A04 Aanpassen van het ontwerp waar nodig jan SVV
A05 Driemaandelijks invullen van het financieel rapport SVV

SD05

OD01 Doorgaan van VTS opleiding GB

A01 In overleg met denkcel worden VTS-cursussen georganiseerd GB
A02 Promotie  voor de georganiseerde cursussen AD
A03 Financiële incentive voor geslaagde cursisten AD

SD06

OD01
Activiteitenkalender: aantal 
stijlspecifieke bijscholingen

AD

A01 Organiseren en financieren van bijscholingen op niveau van leerscholen AD

SD07

OD01 VKF-website online Com Ver

A01 Structuur van de website definiëren jan Com Ver
A02 Overleg met Webmaster en aanvraag kostenraming jan Com Ver
A03 Kostenraming goedkeuren door raad van bestuur jan Com Ver
A04 Ontwerpen website april Com Ver
A05 Permanente evaluatie en onderhoud van de inhoud Com Ver

Eind 2017 is de nieuwe VKF website toegankelijk voor alle aangesloten clubs en karatebeoefenaars

doorlopend

Bestendigen en optimaliseren van een stijlspecifieke ondersteuning op vlak van instructie en graduatie

doorlopend

Tegen eind 2017 heeft de VKF een geoptimaliseerd financieel beleid.

Driemaandelijks wordt een financiële rapportering voorgelegd aan de raad van bestuur VKF. 

Jaarlijks worden opleidingen georganiseerd in samenwerking met de karate denkcel en VTS. 

Eind 2017 wordt minstens één opleiding georganiseerd in samenwerking met de karate denkcel en VTS.

doorlopend
doorlopend
doorlopend

Tegen eind 2020 informeert de VKF haar clubs en karatebeoefenaars op basis van een communicatiestrategie

Gedurende de ganse beleidsperiode worden minstens 10 bijscholingen georganiseerd voor instructeurs en 
examinatoren op niveau van leerscholen

doorlopend
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OD02 Communicatie op website Com Ver

A01
De VKF informeert haar leden over de verschillende management 
beslissingen van de vereniging.

Com Ver

A02
De VKF informeert haar leden over de verschillende Sport Voor Allen 
activiteiten binnen de Vlaamse karate werking

Com Ver

A03
De VKF informeert haar leden over alle materies gerelateerd aan Topsport 
die relevant zijn voor haar eigen werking. 

Com Ver

A04
De VKF informeert haar leden over materies gerelateerd aan Medisch en 
Ethisch Verantwoord Sporten. (MEVS) 

Com Ver

A05
De VKF informeert haar leden over materies gerelateerd aan 
Sportclubondersteuning. 

Com Ver

OD03

Score van de meting op 3 
niveaus: vorm, 
toegankelijkheid en 
frequentie

Com Ver

A01 VKF evalueert de communicatiestrategie en -middelen jan-juni Com Ver
A02 Bijsturing van de communicatiestrategie en -middelen waar nodig. dec Com Ver

A03
VKF bewaakt een vlotte doorstroming van informatie naar haar leden via de 
gepaste communicatiekanalen.

doorlop
end

Com Ver

A04
Bjisturen van de online publicaties om de informatie toegankelijker te 
maken vooor de leden-clubs en karatebeoefenaars

doorlop
end

Com Ver

SD08

OD01
Bijhouden checklist per 
wedstrijd

WD

A01
Checklist opmaken voor de controle van de organisatievoorzieningen inzake 
anti-dopingvereisten op wedstrijden

jan
Med 
Com

A02 Checklist toevoegen aan de wedstrijdprocedure jan
Med 
Com

A03
Bij aanvang van elke wedstrijd controle laten uitvoeren door de 
wedstrijddirecteur

Med 
Com

SD09

OD01 Karatecode in lidboekje

A01 In de  nieuwe lidboekjes van de VKF wordt de karatecode opgenomen. jan DL
A02 Aan nieuwe leden wordt een lidboekje bezorgd DL

doorlopend

Eind 2020 zijn de aangesloten clubs en karatebeoefenaars tevreden over de vorm en de frequentie van de door de 
VKF verspreide informatie

doorlopend

doorlopend

Vanaf 2017 is er op alle erkende wedstrijden controle op organisatievoorzieningen inzake anti-dopingvereisten. 

doorlopend

Vanaf 2018 geeft de VKF de aangesloten clubs en karatebeoefenaars praktische en relevante informatie over de 

doorlopend

Verder zetten en optimaliseren van het bestaande anti-doping beleid

doorlopend

Bestendigen van het uitdragen aan karatebeoefenaars van de karatecode

Vanaf 2017 worden de nieuwe leden systematisch geïnformeerd over de karatecode. 

doorlopend  
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SD 10

OD01 Er is een brochure FDM

A01 Samenstelling werkgroep en aanstellen coördinator x FDM
A02 Oplijsten perscontacten x FDM

A03 Werkgroep bekend maken bij de perscontacten x FDM

A04 Bij iedere activiteit de pers informeren via de coördinator x FDM

SD11

OD01
Oplijsten van recreatieve 
activiteiten

CDM

A01
Administratieve en financiële ondersteuning van de recreatieve activiteiten 
op provinciaal niveau

CDM

SD12

OD01
aantal interclubs per 
provincie per jaar

RVB

A01 Inventarisatie van de stand van zaken FDM
A02 Opstellen van draaiboek FDM
A03 Bevraging van de clubs en provincies met interesse FDM
A04 Organisatie van test-interclub FDM
A05 Feedback en bijsturing van de test-interclub FDM
A06 Subsidiëring voor de eerste 5 clubs die een interclub inrichten FDM
A07 Uitvoeren van de interclubwedstrijden FDM
A08 Wisselbeker uitreiken voor de provincie met de meeste interclubs x FDM

OD03
het hebben van een 
beloningssysteem

RVB

A01 Brainstorming omtrent inhoud en uitwerking van het beloningssysteem x RS
A02 Ideeën aftoetsen aan het budget x RS
A03 Opzetten van een campagne omtrent het beloningssysteem x RS
A04 Implementeren van het beloningssysteem x RS

x
x

Bestendigen van de kwaliteitsvolle thema-stages en andere recreatieve trainingen op provinciaal en regionaal vlak. 

Jaarlijks worden er per provincie minstens 3 recreatieve activiteiten georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen.

doorlopend

Tegen eind 2020 zijn er 5% extra leden actief in de competitie. 
Tegen eind 2020 wordt er in iedere provincie minstens 1 interclub wedstrijd georganiseerd om zo de instapdrempel 
om aan competitie te doen laag te houden.

Tegen 2020 is er een beloningsssysteem voor deelnemers aan de competitie.

Tegen september 2020 heeft 75% van de Vlamingen kennis gemaakt met karate als Olympische sport

Tegen begin 2018 is de werkgroep promotie operationeel
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SD13

OD01 jaarplan
sportco
mmissie

A01 Inventarisatie van de inhoud en samenstelling van de trainingen x
A02 Aanstellen van een hoofdtrainer x
A03 Brainstorming omtrent de inhoud en uitwerking van de jaarplanning x
A04 Opstellen en ingebruikname van het jaarplan x
A05 Terugkoppeling, evaluatie en bijsturing van het jaarplan x

OD02 individueel jaarplan
hoofdtra
iner

A01 Sjabloon opstellen met een een controlegroep x

A02
Contact met iedere atleet samen met de clubtrainer om de gewenste 
doelen te bepalen x

A03 Opstellen jaarplan met ambitieuze doelstellingen x

OD03 jaarlijks overlegmoment
hoofdtra
iner

A01 Oplijsten van de werkpunten van de elites x

A02
Opstellen van gemeenschappelijk werkdocument voor de elite- en 
clubtrainers x

A03 Organisatie van contactmoment met de clubtrainers x

OD04
behaalde VTS-diploma van 
de trainers

sportco
mmissie

A01 Overzicht van de trainers van de sportcommissie met bijhorend VTS-diploma. x
A02 Aanzetten van de sportcommissieleden tot het volgen van de VTS-cursus. x x x x

OD05
A01 Overzicht maken van de jaarlijkse VTS-bijscholingen en de sportcommissieleden hierover informerenx x x x
A02 Controle en opvolging van de bijscholingen x x x x

Tegen 2020 bezitten alle trainers van de sportcommissie het hoogst mogelijke VTS-diploma

Vanaf 2017 volgen alle trainers van de sportcommissie jaarlijks minimum 1 VTS-bijscholing

Tegen 2020 zijn de podiumplaatsen op internationale selectiewedstrijden gestegen met 10%.

Tegen eind 2019 wordt er bij de elitetrainingen gewerkt met een jaarplanning.

Tegen september 2020 is er voor iedere eliteatleet een individueel jaarplan met de beoogde doelstellingen.

Tegen 2018 is er een jaarlijks overlegmoment tussen de elitetrainers en clubtrainers
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SD14
OD01 recreantenontmoeting FDM

A01 Opmaken van concept 'recreantenontmoeting' x
A02 Aftoetsing concept met de provinciale werking x
A03 Uittesten van de recreantenontmoeting in 1 provincie x
A04 Sleutelen aan concept via de feedback x
A05 Locaties zoeken in iedere provincie + organisatie x

OD02 kwaliteitslabel RS
A01 Inventariseren van clubs met recreantenwerking x
A02 Opstellen kwaliteitslabel voor recreanten x
A03 Clubs inlichten ivm de voorwaarden om het kwaliteitslabel te bekomen x
A04 Promotie en evaluatie van het kwaliteitslabel x

SD15
OD01 jaarlijke bijscholing G-Com

A01 Inventariseren van informatie rond G-karate x
A02 Werkgroep opmaken rond instructie G-karate x
A03 Lesmateriaal uitwerken rond instructie G-karate x
A04 Bijscholing organiseren x
A05 Gebruikersmap elektronisch ter beschikking stellen x
A06 Gebruikersmap evalueren en waar nodig aanpassen x

OD02 seniorenkarate Sen Com 
A01 Inventariseren van informatie rond Senioren karate x
A02 Werkgroep opmaken rond instructie Senioren karate x
A03 Lesmateriaal uitwerken rond instructie Senioren karate x
A04 Bijscholing organiseren x
A05 Gebruikersmap elektronisch ter beschikking stellen x
A06 Gebruikersmap evalueren en waar nodig aanpassen x

OD03 kleuterkarate
Kleuter 
Com

A01 Inventariseren van informatie rond Senioren karate x
A02 Werkgroep opmaken rond instructie Senioren karate x
A03 Lesmateriaal uitwerken rond instructie Senioren karate x
A04 Bijscholing organiseren x
A05 Gebruikersmap elektronisch ter beschikking stellen x

Tegen eind 2020 is er een gebruikersmap van A tot Z-karate aanbod voor alle clubs ter beschikking.
Eind 2018 is er een gebruikersmap voor alle clubs ter beschikking betreffende  G-karate

Eind 2019 is er een gebruikersmap voor alle clubs ter beschikking betreffende Karate voor senioren.

Eind 2020 is er een gebruikersmap voor alle clubs ter beschikking betreffende kleuterkarate

Tegen 2020 bereiken we 50 % van de recreanten met op-hun-maat gerichte actviteiten
Vanaf 2019 organiseert de VKF  minimum 1 recreantenontmoeting per provincie. 

Vanaf 2020 is er een kwaliteitslabel voor clubs met een sterke recreantenwerking

 


