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Vleugel van de Belgische Karate Federatie vzw 

Via de Belgische Karate Federatie vzw aangesloten bij: European Karate Federation 
World Karate Federation 

Belgisch Olympisch Interfederaal Comité 

 
     MULTISTIJL  AANVRAAG tot het INRICHTEN van een ACTIVITEIT 
 
Hierbij vraagt Karateclub : _______________________________________________________________________ 
 
Organisator / Verantwoordelijke : _____________________________________________(naam en voornaam) 
 
Contactadres : __________________________________________________________________________ 
 
E-mail : _________________________________________________  Telefoon : ___________________ 
 

Het betreft een ����  Stage   

����  Training    

����  Wedstrijd (affiche bij voorkeur bij aanvraag voegen)    

  ����  Provinciale training als voorbereiding op Shodan Shiken olv  __________________ 

  ����_Andere:_______________________________________________________   
 
Vraagt toelating voor het inrichten van (naam activiteit) : ________________________________________________ 
 
die zal doorgaan op (datum/data) : _____________________________ van __________ tot ___________ (uur) 
 
op volgend adres: ______________________________________________________________________________ 
 

Gelieve de gedetailleerde omschrijving (bijlage 1) in te vullen + affiche van de activiteit (bijlage 2) toe te voegen. 

 
Bij het inrichten van een activiteit moeten de aangesloten leden verplicht een officiële, schriftelijke aanvraag indienen 
ten laatste zes weken voor de geplande datum. De leden van de Raad van Bestuur zullen schriftelijk al dan niet hun 
goedkeuring verlenen op basis van de doorgegeven informatie in bijlage. 
Een niet aangevraagde of niet-toegestane activiteit die toch plaatsvindt, brengt met zich mee dat de federatie en haar 
vertegenwoordigers op geen enkele manier verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele ongevallen.  Alle 
wijzigingen in het programma, doorgevoerd na de goedkeuring door de Raad van Bestuur, vallen buiten hun 
verantwoordelijkheid indien deze niet onmiddellijk schriftelijk werden doorgegeven en bevestigd. 
 
Het inrichten en het beoefenen van de onder de polisovereenkomst verzekerde sportactiviteiten dienen steeds te 
beantwoorden aan de regels, reglementen, voorschriften en wettelijke bepalingen terzake vastgelegd door de bevoegde 
overheid en/of federatie.  Het niet naleven van de risicoappreciatie en het onverantwoord toepassen van regels, 
reglementen, voorschriften en wettelijke bepalingen, geconcipieerd in het belang van de veiligheid, zijn uit de 
poliswaarborg uitgesloten.  Voor meer info verwijzen wij u naar de verzekeringspolis(sen). ( www.vkfmultistijl.be voor 
de samenvatting of de volledige polis(sen), te verkrijgen op het secretariaat.) 
 
Datum aanvraag : __________________________  Handtekening organisator :  ____________________________ 
 

Vak voorbehouden aan VKF 

 
De afgevaardigd van VKF vzw, dhr./mevr. _________________________________________ 

Verklaart dat bovenvermelde activiteit is  ���� toegestaan   

      ���� niet toegestaan 
Reden van weigering: ___________________________________________________________ 
 
Datum:  ______________________________  Handtekening: _____________________________________ 
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Bijlage 1: omschrijving van de activiteit 
 
Voorwaarden provinciale training als voorbereiding op Shodan Shiken: 

- 2 trainingen per jaar per provincie uitgaande van de Provinciaal Comité (openstellen voor karateka’s van alle 
provincies) met gebruik van de daarvoor bestemde affiche. 

- Training gegeven worden door een lid van de gradencommissie. Hij alleen mag op de kaart de daartoe 
bestemde stickers kleven en aftekenen. 

- De training moet minstens 3 maand op voorhand aangevraagd worden 
- De training is gratis voor alle deelnemers 
- Slechts 1 provinciale training telt mee voor de stempelkaart 
- In voege vanaf 2008 

 
Voorwaarden voor de inrichting van wedstrijden 

- Categorieën moeten vermeld staan op de affiche 

- Officiële leeftijdscategorieën dienen te worden gerespecteerd. 
- Het antidopingdecreet van 25/05/2012 wordt gevolgd met als voornaamste richtlijnen 

o In de nabijheid van de plaats waar de wedstrijd plaatsvindt, houdt de organisator een afzonderlijke 
ruimte ter beschikking. Er moet een tafel en minimum 3 stoelen worden voorzien. In het 
dopingcontrolestation of in een afzonderlijke ruimte ernaast moet een toilet aanwezig zijn en een 
wachtruimte. 

o De organisator zorgt tijdens de dopingcontrole voor voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische 
drank (minstens 1 fles per te controleren sporter, meestal 6). 

o Elke organisator moet ter plaatse de identificatie en contactgegevens registeren van alle sporters die 
deelnemen aan de betrokken wedstrijd en van alle deelnemende sporters vereisen dat zij een passend 
identiteitsbewijs voorleggen. De lijst met identificatie en contactgegevens van alle deelnemers kan op 
vraag van de controlearts bezorgd worden. 

o De organisatie van elke wedstrijd zorgt ervoor dat de controlearts vrije toegang heeft tot alle lokalen en 
plaatsen waar de sporters zich kunnen gegeven.  

 
Dokter op wedstrijden 
  Op alle wedstrijden die onder het VKFM reglement vallen, moet er geen dokter aanwezig zijn.  
  Op alle internationale wedstrijden (vb. Belgian Open) en de Belgische Kampioenschappen moet een dokter  
  verplicht aanwezig zijn, daar dit onder het WKF reglement valt. Voor meer info omtrent het medisch toezicht; 
  raadpleeg onze website, rubriek ‘info allerlei’ 
 
 

Periode: van ………./ ………/ ………           tot   ……./ ……. / …….. 

 

Uren: 

 

Aantal wedstrijdvloeren: 

 

Bijkomende deelnemingsvoorwaarden:(deelnamebedrag, stijl, inschrijving, vergunning,…..) 

 

Aanvraag scheidsrechters     ja / neen / niet van toepassing 

 

Aanvraag timekeepers      ja / neen / niet van toepassing 

 

Aanvraag wedstrijdmateriaal     ja/ neen / niet van toepassing 

 

Aanvraag wedstrijdmatten     ja /neen / niet van toepassing 
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BIJLAGE 2: Aankondiging van wedstrijden met vermelding van de categorieën bij te voegen.  
 


