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AGENDA 
 

Opening 

1. Verslagen 

A. Goedkeuring  van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 14 januari 
2017. 

2. Dringende allerlei 

a. Project implementatie en evaluatie van primaire sportletselpreventie bij jonge 
sporters. Get fit 2 sport. 

b. Fedes 

c. Parantee 

d. Aanvraag interview 

e. Vragenlijst betreffende het nieuwe decreet 

3. Opvolging actiepuntenlijst Sport Vlaanderen. 

4. Standpunt Sport Vlaanderen m.b.t. de onderliggende vzw’s (met name de doelstellingen van de 
vzw’s). 

5. Statuten overlopen en aanpassen waar nodig volgens Sport Vlaanderen. 

a. Statuten 

b. Opmerkingen Geertrui 

6. Reglement van inwendige orde overlopen en aanpassen waar nodig 

7. Verzekering 

8. Eenmaking ledenbestand 

9. Financieel 

10. Takenpakket 

 

 

 

 

 

 



Vlaamse Karate Federatie vzw 

Verslag vergadering  raad van bestuur                23 februari 2017                                  p.2 van 6 

OPENING. 

De (functie), Hedwig De Clercq, opent de vergadering om 19u05.  

VERWELKOMING 

Aanwezig : Mathieu Beysen - Hedwig De Clercq – François Demesmaeker – Cathy De 
Meulenaere – Laurens Van Puyenbroeck – Rudy Schuermans  

Verontschuldigd: Marc Nobels, Geert Joris 

Punt 1 : VERSLAGEN. 

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

BESTUUR VAN 14 JANUARI 2017. 

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

Punt 2 : DRINGENDE ALLERLEI.  

A. Project implementatie en evaluatie van primaire sportletselpreventie bij jonge sporters. Get 
fit 2 sport. 
Er bestaat een mogelijkheid om een 2 a 3 tal personen een cursus van 2 x 4u gaan volgen 
omtrent sportletselpreventie. Het idee hierachter is dat deze experten nadien het project 
verder uitdragen binnen de federatie. Elke expert dient nadien jaarlijks minstens 1 
bijscholing te geven binnen de federatie omtrent dit onderwerp. De cursus is voorlopig 
betaald door de federale overheid waardoor het misschien het moment is om hier op in te 
springen. De bijscholingen die achteraf door de experten georganiseerd worden door de 
federatie betaald (bijvoorbeeld de huur van de zaal,…). De federatie is vrij om 
inschrijvingsgeld te vragen voor deze bijscholing.  
De vergadering gaat hiermee akkoord.   

B. Er is een mail toegekomen van FEDES met de vraag of we al dan niet de samenwerking 
willen verder zetten. Fedes organiseert sportkampen en via hen vonden er vorige jaren 
Karatekampen plaats. Tot nu toe waren de unistijl en multistijl kuitenbrekers en waren de 
voorziene trainers bepalend voor de inschrijvingen. Voorbeeld hiervan is dat er weinig 
mensen van unistijl zich voor een activiteit inschrijven als een multistijltrainer hiervoor 
instaat of omgekeerd. Voorstel van Fedes om dit in de toekomst te vermijden is om in te 
zetten op gezamenlijk beter makende ontwikkeling zoals fitness, aquagym,… 
De vergadering gaat akkoord om het samenwerkingsakkoord met FEDES verder te zetten. 

C. Parantee vraag om de huidige samenwerking met VKF te verlengen. Parantee verleent 
steun aan de federaties die zaken organiseren voor mensen met beperkingen (zowel 
fysisch als mentaal). Voorlopig wordt dit binnen VKF door Anneleen opgevolgd. Er wordt 
voorgesteld om in de toekomst misschien hieromtrent de medewerking van Eric Bortels te 
vragen die een eigen VZW heeft met andersvaliden. Er wordt ook nagevraagd of Patrick 
Van De Vaard interesse heeft om hier aan mee te werken. De vergadering gaat akkoord 
om de samenwerking te verlengen. 

D. Er is een aanvraag binnengekomen van een student journalistiek die bachelorproef maakt 
over nieuwe Olympische sporten. Deze had hier graag een interview afgenomen. Er wordt 
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voorgesteld om Jurgen De Nil of Sven Achten hier mee te belasten aangezien zij het meest 
betrokken zijn. De vergadering gaat akkoord. 

E. Er is een vragenlijst toegekomen betreffende het nieuwe decreet. Het is niet verplicht om 
deze in te vullen, maar wel aangeraden. Cathy stelt voor om hier samen met Katrien aan te 
werken. De vergadering gaat akkoord.   

Punt 3 : OPVOLGING ACTIEPUNTENLIJST SPORT VLAANDEREN 

Momenteel zitten we aan stap 12 van dit stappenplan. Volgende belangrijke datum is de algemene 
vergadering van 18/03/2017.   

Punt 4 : STANDPUNT SV M.B.T. DE ONDERLIGGENDE VZW’S ( MET NAME 

DE DOELSTELLINGEN VAN DE VZW’S) 

Dit is niet besproken tijdens de vergadering. 

Punt 5 : STATUTEN OVERLOPEN EN AANPASSEN WAAR NODIG 

A. De Statuten worden door de vergadering doorgenomen en aangepast 

� Definities: iedereen gaat akkoord met de definities. Het betreft de definities die ook in 
de cursus initiator karate staan. 

� Art 5: Sport Vlaanderen wil karatescholen veranderen in karatestijlen. De vergadering 
vindt de verwoording karatescholen beter is dan karatestijlen. Er wordt voorgesteld om 
als raad van bestuur gezamenlijk naar Sport Vlaanderen te communiceren dat er 
gekozen is karatescholen. Dit zal met een begeleidend schrijven toegelicht worden aan 
Sport Vlaanderen. Dit zal op volgende wijze worden gemotiveerd: ‘in onderling overleg 
wordt er voorgesteld om te kiezen voor de term karate leerscholen om: 

o  verwarring bij leden te vermijden. 
o te vermijden dat de oude discussies omtrent stijlen terug naar boven zouden 

komen. 
o Nu er een duidelijke definitie voorzien is, is er hieromtrent geen verwarring meer 

mogelijk. 
� Karatestijlen wordt terug aangepast in karatescholen 

Verder wordt er gepraat over de ondersteuning van de karatescholen in hun werking en 
binnen de voorwaarden zoals bepaald in de statuten en het huishoudelijk reglement. De 
meningen hierover zijn verdeeld. Het punt wordt goedgekeurd met de opmerking: de 
raad van bestuur benadrukt dat de toekomstige raad van bestuur de uiteindelijke 
beslissing maakt over al dan niet ondersteunen en dat hier een volledige transparantie 
zal zijn naar Sport Vlaanderen toe. In dit artikel betreft het enkel de erkende 
leerscholen. 
Art 7: Er wordt gepraat over de toelating van clubs tot de federatie. Er wordt een 
wijziging aangebracht in dit artikel:  De toelatingsvoorwaarden worden in samenspraak 
met iedereen aangepast naar ‘De Raad van Bestuur VKF laat  leden tot de vereniging 
toe op de wijze zoals bepaald in het Reglement Inwendige Orde.    In uitzonderlijke 
gevallen kan de raad van bestuur een vraag tot lidmaatschap op gemotiveerde wijze 
weigeren.’  
Art 12: Dit werd aangepast op vraag van Geertrui Schilz. De vergadering gaat akkoord 
met deze aanpassing.  
Art 16: Er wordt gezegd dat 4 maanden te lang is voor het oproepen van de leden. Dit 
wordt aangepast naar 2 maand. Er wordt ook gevraagd om in de statuten toe te voegen 
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dat de agendapunten tot 1 maand voor de algemene vergadering kunnen worden 
toegevoegd. Dit wordt besproken en er wordt geoordeeld dat dit niet nodig is omdat dit 
in de uitnodigingsbrief kan vermeld worden. 
Art 20: De wijze van verkiezen van de leden van de raad van bestuur wordt besproken. 
Er worden verschillende denkpistes besproken. Er wordt beslist om de bestuurders te 
kiezen uit de voorgestelde kandidaten waarbij elke stem kan kiezen voor maximum 5 
kandidaten, met een minimum van 1. Er wordt ook beslist dat het mandaat van 
bestuurder voor 4 jaar geldt en dat na 4 jaar iedereen zich terug kandidaat moet stellen 
voor herverkiezingen. 
Art 21: Het artikel over de externe bestuurders mag in de statuten blijven. Wel wordt er 
een aanpassing van de zinsconstructie gemaakt omdat dit niet correct verwoord was. 
Ook wordt er overeengekomen dat externe bestuurders geen stemrecht hebben. Dit 
voorstel zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur VKV en VKA ter goedkeuring. 
Art 24: In dit artikel wordt na onderling overleg de gebondenheid van de bestuurders 
aan geheimhouding geschrapt. 
Art 25: De vraag wordt gesteld of de stem van de voorzitter bij staking van stemmen 
doorslaggevend moet zijn of niet. De voor en nadelen van beide gevallen worden 
besproken en er wordt geoordeeld dat de voorzitter een belangrijke functie heeft binnen 
de federatie en dat deze indien dit nodig is zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Dit 
punt blijf dus gelden in artikel 25. 
Art 26: Aan artikel 26 werd op vraag van Geertrui Schilz ‘met uitzondering van de 
basisopdrachten zoals vermeld in het Decreet houdende de erkenning en subsidiëring 
van de georganiseerde sportsector van 01/06/2016, artikel 22’ toegevoegd. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 
Art 32: In dit artikel wordt ‘VKF biedt ondersteuning aan alle erkende leerscholen op 
administratief, juridisch en organisatorisch vlak’ geschrapt. De vergadering is hiermee 
akkoord.  
Art 37: Bij dit artikel dient het woord stemmen geschrapt te worden. De vergadering 
gaat hiermee akkoord. 
 

� De finale statuten worden door Cathy doorgestuurd naar alle betrokken personen. Er 
wordt afgesproken dat deze ten laatste op 01/03/2017 door François Demesmaeker 
kunnen doorgestuurd worden naar Sport Vlaanderen. Zo heeft iedereen de kans om 
deze voor te leggen aan de raad van bestuur. 

B. Opmerkingen Geertrui 

Dit punt werd niet besproken 

Punt 6 : REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE OVERLOPEN EN AANPASSEN  
               WAAR NODIG 

A. Reglement van inwendige orde. Het reglement van inwendige orde wordt doorgenomen en 
opmerkingen worden opgenomen in het verslag. 

Definities: iedereen gaat akkoord met de definities.  

Art 8.4: Volgende zin mag worden geschrapt: ‘de definitieve goedkeuring vindt plaats 
bij de eerstkomende raad van bestuur VKF waarna de club officieel bericht krijgt. 
Iedereen gaat hiermee akkoord. 

Art 8.6: De geldigheid van de vergunningen van de vergunningshouders wordt 
gewijzigd naar de geldigheid van de vergunningen. De vergadering is hiermee akkoord. 

Art 9.1: Met in acht name van specifieke restricties werd uit het regelement van 
inwendige orde geschrapt. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
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Art 9.7: BKF wordt vervangen in: onder de naam van de nationale koepel. De 
vergadering is hiermee akkoord 

Art 10.2: Karate-gi wordt vervangen door: in de vereiste kledij. Hierdoor mag met de 
nodige bescherming geschrapt worden. De vergadering is hiermee akkoord. 

Art 13: Dit artikel bestaat 2x. De nummering moet dus worden aangepast. De 
kandidaten moeten een formeel schrijven richten dat 3 maand voor de algemene 
vergadering moet toekomen op het secretariaat… 3 maand wordt veranderd in 2 
maand. De vergadering is akkoord. 

Art 13 bis: In dit artikel valt ‘kandidaat leden van de raad van bestuur’ weg. De 
vergadering gaat akkoord.    

Art 14: Punt 1.a. moest nagevraagd worden bij een jurist. Laurens Van Puyenbroeck 
oordeelt dat dit mag blijven staan in het reglement van inwendige orde. De vergadering 
is akkoord 

Art 15: Dit artikel wordt kort overlopen en de wijzigingen in dit artikel worden aanvaard. 

Art 30.2 (4): Dit artikel mag ongewijzigd blijven. 

Art 30.5(9): In dit artikel wordt karatebeoefenaars aangevuld door vergunninghouders. 

Art 35: Dit artikel mag normaal gezien weggelaten worden uit het reglement van 
inwendige orde omdat de leden expliciet toestemming moeten geven voor het recht op 
afbeelding. Hoe het nu geformuleerd is, is dit niet rechtsgeldig. Cathy De Meulenaere 
gaat de wetgeving hieromtrent opzoeken. De raad van bestuur gaat hiermee akkoord    

Punt 7 : VERZEKERING 

Er wordt voorgesteld om gelijke offertes op te vragen bij de verschillende maatschappijen. 
Indien er later vragen zijn, zal er contact met de makelaars opgenomen worden. De 3 
maatschappijen waar een offerte wordt opgevraagd zijn: Ethias, Palmers en Arena. Katrien 
Bogaert zal een offerte opvragen bij Arena. 

Punt 8 : EENMAKING LEDENBESTAND 

Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

Punt 9 : FINANCIEEL 

Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

Punt 10 : TAKENPAKKET 

Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

Punt 11 : DIVERSEN 

- Er wordt de vraag gesteld of het al dan niet nodig is om ons als federaties aan te sluiten 
bij het Belgisch Arbitragehof voor de sport (BAS). Er wordt beslist om dit te doen omdat 
wanneer een zaak uitgesproken is door het BAS het veel moeilijker is om met deze 
zaak naar de rechtbank te trekken. Hier zal een klein budget moeten voor voorzien 
worden. 

- Vervanging van Anneleen tijdens haar zwangerschapsverlof. Voorlopig zijn er geen 
kandidaten. Cathy De Meulenaere vraagt of ze zich met de sollicitaties mag belasten? 
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Het zou de bedoeling zijn om haar te vervangen met een A1 secretariaat of 
boekhouden. 

 

 

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 22u20.  

 

 

Actie Wie? Status  

Vragenlijst VSF Cathy/ 
Katrien 

 

Doorsturen statuten François  

Offertes verzekering Katrien/ 
?? 

 

Doodle vergadering Katrien  

 
 


