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Vleugel van de Belgische Karate Federatie vzw             

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

    Belgisch Olympisch Interfederaal Comité. 

 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 28 februari 2017. 

 

AGENDA 
 

Opening 

1. Verslagen 

A. Goedkeuring  van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 23 februari 
2017. 

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

3. Statuten: finale goedkeuring 

4. Reglement van inwendige: finale goedkeuring 

5. Verzekering 

6. Eenmaking ledenbestand 

7. Financiële structuur en budget 

8. Takenpakket 
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OPENING. 

De voorzitter, Geert Joris, opent de vergadering om 19u00.  

VERWELKOMING 

Aanwezig : Hedwig De Clercq – François Demesmaeker – Cathy De Meulenaere – Geert Joris - 
Marc Nobels - Rudy Schuermans  

Verontschuldigd: Mathieu Beysen, Laurens Van Puyenbroeck 

Punt 1 : VERSLAGEN. 

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

BESTUUR VAN 23 FEBRUARI 2017. 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

Punt 2 : STANDPUNT SV M.B.T. DE ONDERLIGGENDE VZW’S ( MET NAME 

DE DOELSTELLINGEN VAN DE VZW’S) 

VKA diende de omgevormde statuten in bij Sport Vlaanderen. SV had hierbij enkele opmerkingen, 
die allen werden aangepast.  

VKV zal worden ontbonden. 

JKA-Vlaanderen stuurde een brief naar SV om meer uitleg te vragen omtrent de vereiste 
omvorming. Tot nog toe werd er geen antwoord van SV ontvangen. Geert uit als voorzitter zijn 
bezorgdheid en vraagt om dit item aandachtig op te volgen, zodat het voortbestaan van VKF niet in 
het gedrang komt.  

Geert zal, na advies met Laurens, een mail sturen naar SV om zijn bezorgdheid te uiten en 
verdere info te vergaren.  

Dit punt zal ook op de volgende VKF-vergadering behandeld worden.  

SV keert geen voorschotten uit aan VKF zolang het stappenplan niet afgehandeld is.  

Punt 3 : STATUTEN: FINALE GOEDKEURING 

Er zullen nog enkele kleine aanpassingen gebeuren aan de statuten (versie 28/02/17).  

• Twee maanden wordt zes weken. 

• Artikel 36: ‘leden’ ontbreekt.  

Katrien stuurt de aangepaste statuten naar de raad van bestuur VKF.  

De statuten zullen op 1 maart 2017 door Geert naar Sport Vlaanderen gestuurd worden, vergezeld 
van een begeleidend schrijven met argumentatie waarom de leerscholen behouden blijven.  

De statuten zullen ook door VKA naar de clubs gestuurd worden per mail, en gepubliceerd worden 
op de site.  

Punt 4 : REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: FINALE GOEDKEURING 

Het reglement van inwendige orde wordt overlopen en er worden kleine aanpassingen 
voorgesteld. 
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• Artikel 13: ‘formeel’ wordt verwijderd. 

• Twee maanden wordt zes weken. 

• Subcommissie kadervorming - aanpassing: leden van deze commissie zijn minstens in het 
bezit van een VTS-diploma (ipv trainer A of instructeur A) of een diploma bachelor of 
master L.O.  

Katrien stuurt het RIO nog door naar de raad van bestuur VKF, Cathy zal later op het jaar nog de 
lay-out aanpassen.  

Punt 5 : VERZEKERING: OFFERTES 

Geert zal bij 3 maatschappijen een offerte opvragen: Ethias, Palmers en Arena. Zij worden 
gevraagd hun BAFO door te sturen (= Best And Final Offer). Iedere maatschappij zal wel de polis, 
maar niet de prijs van de concurrenten krijgen. Aandachtspunten zijn: hartfalen en tandprothese.  

 

Punt 6 : EENMAKING LEDENBESTAND 

Cathy heeft samen met de programmeur van karate-link de mogelijkheden overlopen voor de 
samenvoeging van de twee ledenbestanden.  

Overzicht: zie bijlage. 

Over de meeste punten is er een consensus. Het volgende item zal nog worden meegenomen 
verder in de onderhandeling: 

- Graden  
o Bij VKA zijn het de clubs die de kyu-graden ingeven, zonder leef- of 

wachttijden. Bij de leerscholen zijn hier wel voorwaarden aan verbonden.  
o Dit zal worden opgesplitst bij de keuze van de leerschool.  
o Bij de dangraden zullen er twee velden aangemaakt worden: 

� Erkende graden  

• Leerscholen (JKA, wado, …) 

• Multikarate 
� Niet-erkende graden  

De verantwoordelijke van de leerschool geeft de dangraden door.  

De lay-out en mogelijke uniformiteit van de diploma’s zal op een later 
tijdstip besproken worden.  

- De primaire wedstrijdvorm zal moeten aangevinkt worden. Keuze uit: WKF of 
ippon. Iedereen is vrij om aan de twee systemen deel te nemen.  

Cathy zal de eenmaking van het ledenbestand met Deborah verder opvolgen.   

Punt 7 : FINANCIELE STRUCTUUR EN BUDGET  

Rudy en Cathy hebben dit punt voorbereid. Zie bijlage (Cathy stuurt nog door).  

Dit document werd opgemaakt op basis van de boekhouding van 2016. 

Rudy legt het systeem uit van de werkingstoelagen. Dit mag worden gestort naar de clubs, maar 
niet naar de leerscholen.  

De voor- en nadelen van het uitkeren van de werkingstoelagen wordt besproken. Ook het bedrag 
voor een vergunning is daaraan gekoppeld. 
Het grootste voordeel van het betalen van een werkingstoelage is dat we op die manier een vorm 
van controle hebben naar de clubs toe.  
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De raad van bestuur beslist dan ook om 30 euro te vragen voor een vergunning, en het systeem 
van werkingstoelagen te blijven gebruiken.  

Rudy en Cathy zullen de financiële structuur verder in detail opstellen, met een toelichting bij 
iedere post. Er zal geen doorstorting zijn naar de leerscholen.  

Indien er bepaalde forfaits worden uitgekeerd voor bvb kledij, dan geldt dat uiteraard voor 
iedereen. 

Punt 8 : TAKENPAKKET 

De raad van bestuur zal een personeelsmanager aanstellen (intern of extern). Deze persoon zal 
gestuurd worden door de raad van bestuur. De personeelsleden moeten de taken en 
verantwoordelijkheden krijgen waarvoor ze competent zijn. Geert en François zullen dit proces 
begeleiden en een gesprek plannen met alle personeelsleden.  
 

Punt 9 : ALLERLEI 

François haalt aan dat er met Fedes en Parentee een nieuw contract worden opgesteld. Er is ook 
een overleg gepland met Sport Vlaanderen omtrent G-karate op 10 of 13 maart 2017. 

 

De volgende raad van bestuur is voorzien op 16 maart 2017 in Gent (verslaggeving: Anneleen). 
Deze vergadering zal enkel doorgaan indien er nood aan is.  

 

Op 18 maart 2017 zal de algemene vergadering VKF doorgaan in Oudenaarde (centrum ronde van 
Vlaanderen) om 9u30. Deze vergadering gaat door met de 8 leden van VKF en de 8 
vertegenwoordigers. 

 

Op 20 mei 2017 zal de algemene vergadering VKF doorgaan – volgens de nieuwe statuten voor 
alle clubs – in Dendermonde (stadhuis) om 11u00. Voorafgaand zullen VKA en VKV op dezelfde 
locatie hun bijzondere algemeen vergadering door.  

 
De raad van bestuur beslist om 2 leerscholen te erkennen 

� VKA – multikarate als vzw erkend onder ondernemingsnummer 0417456524. 
� JKA-Vlaanderen als vzw erkend onder ondernemingsnummer 0867502276. 

Hieruit zal de homologatiecommissie worden samengesteld. Hierin zullen 6 personen zetelen uit 
de leerscholen: Maurizio Contipelli, Dirk De Mits, Rudy Schuermans, François Demesmaeker, 
Alfons Sely, Jos Augustus.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u40.  
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Actie Wie? Status  

Mail naar SV ivm omvorming JKA Geert  

Aanpassing statuten  Katrien  1/3/17 

Statuten naar SV Geert  

Statuten naar clubs Jeroen 1/3/17 

Aanpassingen RIO Katrien 1/3/17 

Doorsturen RIO Katrien 1/3/17 

Aanpassing lay-out RIO Cathy  

Offertes verzekering Geert  

Eenmaking ledenbestand: aandacht voor graden en 
wedstrijdvorm 

Cathy/       
deborah  

 

Financiële structuur Cathy/Ru
dy 

 

Personeelskwesties Geert/FD
M 

 

Contract fedes/parentee FDM  

Reservatie stadhuis Dendermonde Deborah  

 
Volgende VKF-vergadering 

� Omvorming JKA  
� Lay-out en uniformiteit van diploma’s.  
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Bijlage 1: eenmaking ledenbestand 
Bij deze de gevraagde analyse (in grote lijnen) qua mogelijkheden samenvoeging van 
software: 
VKF ledenbeheer: 
1. Er komt één gemeenschappelijke administratieve inlog. 
Een login voor alle secretariaat medewerkers. 
Alle club login-gegevens worden overgenomen. 
2. Alle leden/steekkaarten worden samengevoegd in één lijst. Dus globaal toegankelijk 
voor het secretariaat (secretariaat medewerkers zien alle leden en clubs). 
3. En komt een nieuw veld leerschool. 
JVDD: Dit veld zou eigenlijk best in de clubgegevens voorzien worden. Want elke club 
zal exact een leerschool "hanteren". En het is ook heel wat minder werk om dat bij de 
club te beheren dan bij de veel talrijker leden. 
4. Er komt ook een "nieuw" veld stijl bij. 
JVDD: te beheren bij de club 
5. Alle andere velden (zo veel verschil is er niet) worden gefusioneerd. Er verdwijnen dus 
geen velden. 
6. Alle Clubs en Dojo's worden samengevoegd. 
7. Het overzicht van de clubs (voor de publieke website) wordt eenvormig. 
8. Transfers kunnen nu vlot zelf gebeuren door de secretariaat medewerkers. 
9. Rapporten kunnen uitgebreid worden volgens de noden die er zijn. 
10. Evenementen inclusief barcode werking blijven behouden en worden eventueel zelfs 
uitgebreid (qua parametrering) in het kader van de samenvoeging. WKF parameters 
blijven behouden, toevoeging van Ippon parameters. 
11. Betalingen: het systeem van Multi zal gelden voor alle leden. Betalingen via de clubs 
en niet langer via de individuele leden. 
12. JVDD: De barcode werking misschien best herzien naar enkel "afname van 
aanwezigheid". 
Want gewicht enz. dient meestal toch apart ingegeven te worden. 
VKF graden en dergelijke (techniek): 
1. Graden: de wachttijden en andere voorwaarden zijn voorlopig enkel van toepassing bij 
de leerscholen. 
Bijhouden van externe graden = Registratie blijft behouden. 
2. Wat met Dan-graden? Onderscheid maken erkende en geregistreerde? Rapport met 

onderscheid, rapport door elkaar, …. 


