
  

VLAAMSE   KARATE  FEDERATIE vzw 

Ondernemingsnummer  428240053 

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. 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 14 januari 2017. 

 

AGENDA 
 

Opening 

1. Verslagen 

A. Goedkeuring  van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 12 maart  
2016. 

B. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 12 maart 2016. 

2. Clubwerking: 

a. Stopzetting  
i. GULLEGEM (K.C. ZANSHIN --) - 5067 
ii. WEVELGEM (URAKEN --) – 5005 

b. Nieuwe club 

i. LOKEREN (TENKAI --) – 4090 

ii. Unity 99 (Turnhout) – 1094 

iii. Uchi Komi (Laakdal) - 1095 

c. Wijziging clubnaam 

i. Clubnr: 2069 

Huidige naam: Gojukai Tienen 
Nieuwe Clubnaam: Gojukai Hoegaarden 

3. VTS 

a. Nieuwe DSKO 
b. Vergadering alternatief competentieprofiel 
c. Verslag denkcel 20/10/16 
d. Samenstelling denkcel  
e. Dag van de trainer 

4. BKF 8-12-16 

5. Stand van zaken samenwerkingsgesprekken 
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OPENING. 

De voorzitter, Geert Joris, opent de vergadering om 10u00.  

VERWELKOMING 

Aanwezig : Mathieu Beysen - Hedwig De Clercq – François Demesmaeker – Cathy De 
Meulenaere – Geert Joris –– Rudy Schuermans  

Verontschuldigd: Marc Nobels, Laurens Van Puyenbroeck 

Punt 1 : VERSLAGEN. 

A. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 

BESTUUR VAN 12 MAART 2016. 

Binnen de vastgestelde termijn werden enkele opmerkingen ontvangen, die werden aanvaard en 
opgenomen in het verslag.  

Cathy stelt voor om de risicoanalyse voor BKF even uit te stellen tot na de onderhandelingen met 
VKF. 

B. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE 

VERGADERING VAN 12 MAART 2016. 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

Punt 2 : CLUBWERKING.  
a. Stopzetting  

i. GULLEGEM (K.C. ZANSHIN --) - 5067 
ii. WEVELGEM (URAKEN --) – 5005 

b. Nieuwe club 

i. LOKEREN (TENKAI --) – 4090 

ii. Unity 99 (Turnhout) – 1094 

iii. Uchi Komi (Laakdal) - 1095 

c. Wijziging clubnaam 

i. Clubnr: 2069 

Huidige naam: Gojukai Tienen 
Nieuwe Clubnaam: Gojukai Hoegaarden 

 

De raad van bestuur aanvaardt de voorgestelde stopzetting, start en naamswijziging van de 
clubs.  
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Punt 3 : VTS. 

A. NIEUWE DSKO. 

Griet Bonamie werd op 23 december 2016 opnieuw voorgedragen als DSKO bij VTS.  

B. VERGADERING ALTERNATIEF COMPETENTIEPROFIEL. 

Op 30/01/17 gaat er een vergadering door waarop VTS samen bij de sportfederaties zal 
aftoetsen hoe de werking en inrichting van de VTS-cursussen er in de toekomst zal uit zien. 
François zal hier de VKF vertegenwoordigen. Op 16/01/17 zullen Cathy en François dit 
samen met Griet overleggen. De eventuele inrichting van een cursus instructeur A zal 
worden bekeken. Dit wordt ook meegenomen naar de volgende denkcelvergadering. Ook 
de budgettaire consequenties moeten in overweging genomen worden.  

C. VERSLAG DENKCEL – 20 OKTOBER 2016. 

Dit verslag werd rondgestuurd. Hierover zijn verder geen vragen. 

D. SAMENSTELLING DENKCEL 

De samenstelling van de denkcel blijft ongewijzigd, dit zal zo aan VTS gebrieft worden.  

E. DAG VAN DE TRAINER 

De dag van de trainer is vlot verlopen. De workshop rond kijkwijzers werd goed onthaald, er 
waren 85 deelnemers. Ook aan de informatiestand was er veel interesse.  

4. BKF: VERSLAG 8-12-2016 

Het verslag werd aan iedereen bezorgd, er zijn geen opmerkingen.  

5. STAND VAN ZAKEN SAMENWERKINGSGESPREKKEN 

- Mail Geertrui Schilz 10/01/17 
� Geertrui haalde onder meer aan dat ook JKA vzw zal moeten ontbinden of 

omvormen. Geert heeft haar een antwoord gestuurd en dit zal verder op JKA-niveau 
besproken worden. 

� Het voorontwerp van de statuten en RvIO zullen tijdig aan Geertrui bezorgd worden. 
Achteraf kan er nog aan de inhoud gesleuteld worden.  

- De overige te bespreken onderwerpen worden door Geert geclusterd in 4 items 
1. Personeel 

� Er zal tijdens een ander moment gebrainstormd en beslist worden omtrent de 
personeelskwesties 

o Organisatie van het personeel 
o Locatie secretariaat 
o Personeelsleden 

2. Financieel 
� Momenteel moeten zowel Cathy als Rudy de goedkeuring geven voor transacties bij 

Belfius. De vergadering stelt voor om dit te wijzigen in 1 persoon, om vlotter te 
kunnen werken. De tweede persoon zal wel steeds op de hoogte gebracht worden 
van de handelingen om zo mee een oogje in het zeil houden. Katrien zal navraag 
doen bij Belfius om dit spoedig in orde te brengen. 
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3. Regelgeving (RvIO, goed bestuurd, statuten,…) 
� François en Cathy zullen op dinsdagavond 17/1/17 het RvIO bespreken.  

4. Administratie (IT, ledenbestand, verzekering, site,…) 
� Voor de verzekering zal er vanaf 1/1/18 een gezamenlijke verzekering worden 

afgesloten. Diverse offertes zullen worden opgevraagd en voorgesteld. Bij Ethias 
wordt alle administratie online geregeld. Er moet zeker een dekking voor hartfalen 
zijn. Geert vraagt dat iedereen eens grondig nadenkt en oplijst wat zeker in de 
verzekering zou moeten opgenomen worden. 

� Toekennen werkingstoelagen aan de clubs: het is niet duidelijk of dit nog op de 
huidige manier kan gebeuren. Er worden verschillende alternatieven voorgesteld. 
Dit zal meegenomen worden naar het gesprek met Sport Vlaanderen.  

� Cathy stelt het schema voor hoe de VKF er kan uitzien. Enkele aanpassingen 
dienen nog te gebeuren.  

� Iedereen moet dezelfde kans hebben om deel te nemen aan de diverse activiteiten.  
� Rudy stelt voor om op de website enkel activiteiten te vermelden die openstaan 

voor alle VKF-leden.  
� Betreffende de homologatie en erkenning van de dangraden dienen duidelijke 

afspraken gemaakt te worden. Er kan een ‘raad der wijzen’ worden samengesteld 
die hiervoor de bevoegdheid krijgt, met toezicht uit de raad van bestuur.  
We moeten streven naar kwaliteit en geen wildgroei.  

� Er werd een overzicht opgesteld met de te verwerken zaken. De volgende zaken 
krijgen prioriteit: 

o Statuten 
o Huishoudelijk reglement 
o Rapportering VKF werking 2016 (wordt door het secretariaat opgevolgd).  

De overige punten zullen later dit jaar besproken worden.  

� Cathy zal met Deborah het ledenprogramma bespreken.  
� Rudy heeft contact met iemand die een vernieuwde VKF-site wil maken. Hij hoeft 

hiervoor geen vergoeding te ontvangen. Rudy zal de URL doorsturen.  

Geert stelt voor om verschillende werkgroepen samen te stellen van een 2 à 3 personen. 
Zaken waar men het niet eens over is, worden besproken met de voltallig raad van bestuur.  

Eerst moet er binnen VKF een consensus zijn alvorens dit voor te leggen aan Sport 
Vlaanderen.  

Geert zal Geertrui contacteren met de onderstaande vragen 

• Een overlegmoment vastleggen tussen Sport Vlaanderen en VKF (31/1 of 7/2/17 om 19 
uur in Gent). Voor VKF zullen Geert, Hedwig, François en Rudy aanwezig zijn.  

• Mag VKF autonoom beslissen over de besteding van de eigen middelen?  

Dinsdagavond 17 januari zullen volgende zaken besproken worden 

• Huishoudelijk reglement (François en Cathy) 

• Personeelskwesties  

• Statuten 

• Homologatie 

Zullen aanwezig zijn: Hedwig, Cathy, François, Laurens, Rudy. Ook Dirk De Mits zal 
gevraagd worden.  

VKV zal aan zijn achterban voorleggen om VKV te ontbinden tegen september/oktober 
2017. 

VKA zal hetzelfde doen, maar dan omtrent de omvorming van de vzw.  
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6. DIVERSE 

a. VRAAG DOPINGLIJST 

Deze vragenlijst zal door het secretariaat worden ingevuld.  

b. SPORTZOMERTOER 

De vergadering beslist om hier niet aan deel te nemen.  

c. DATUM VOLGENDE VERGADERING 

Katrien stuurt nog een doodle door voor het vastleggen van de volgende 
vergadering en de algemene vergadering.  

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 12u45.  

 

 

 

 

Actie Wie? Status  

Stopzetting, wijziging en nieuwe clubs � website Jeroen  

Geen interesse in sportpromotietoer Katrien  

Inrichting instructeur A?  Denkcel  

Samenstelling denkcel briefen aan VTS voor 31/1 Katrien   

Rvio aan SV bezorgen Katrien  

Rapportering SV Katrien   

Transacties Belfius Katrien  

Offertes verzekering   

Samenstelling raad der wijzen   

Contact met Geertrui Geert   

Vragenlijst doping Katrien  

Doodle vergadering   

 
 


