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Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 18 maart 2017. 

 

AGENDA 
 
1. Opening 

2. Bestuur/werking 

a. Aanduiding mandaten VKF 

3. Verslagen 

A. Goedkeuring  van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 16 maart 
2017. 

4. Clubwerking 

5. Installatie homologatiecommissie 

6. VTS 

7. VSF 

8. Sport Vlaanderen. 

i. Rapportering beleidsplan 

9. BKF 

a. Situatie BKF 

10. Diverse 
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Punt 1 : OPENING 

De voorzitter, Geert Joris, opent de vergadering om 11u20.  

VERWELKOMING 

Aanwezig : Mathieu Beysen - Hedwig De Clercq – François Demesmaeker – Cathy De 
Meulenaere – Geert Joris – Marc Nobels – Rudy Schuermans - Laurens Van Puyenbroeck 
(volmacht). 

Punt 2 : BESTUUR / WERKING 

 
a. Aanduiding Mandaten: 

 
De mandaten worden vastgelegd tot 20/05/17.Tot dan kunnen beslissingen alleen 
genomen worden met goedkeuring van de voltallige raad van bestuur. 
 
Aan de leden wordt gevraagd om uit te kijken naar een externe bestuurder met 
kennis van boekhouden.  

Voorzitter: Geert Joris 

Secretaris-generaal: François Demesmaeker 

Penningmeester: Cathy De Meulenaere 

De raad van bestuur aanvaardt unaniem deze mandaten. 

Punt 3 : VERSLAGEN 

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

VAN 16 MAART 2017. 

Volgende opmerkingen worden besproken en zullen worden aangepast. 

• Nieuwe clubs � moeten de naam van de gemeente bevatten. 

• Contract Fedes � zal ondertekend worden. 

• Vergoeding van 15 euro per dag geldt voor afvaardigingen naar het buitenland, enkel voor 
coaches aangesteld door VKF, indien er een overschot is op het budget.  

• Punt 11: men is akkoord met de stramienen voor G-karate 

• Er is een vergoeding van 25 euro per bestuurder voor het bijwonen van vergaderingen 
indien er een overschot is op het budget. 

• Het secretariaat zal een document opstellen met de tarieven en voor wie ze van toepassing 
zijn: kilometers, lesgevers, raad van bestuur,…. 

 

Punt 4 : CLUBWERKING 

Niet van toepassing.  

Punt 5 : INSTALLATIE HOMOLOGATIECOMMISSIE 

Er zal een mail worden gestuurd naar de 17 leerscholen en naar de kandidaat commissieleden.  
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Punt 6 : VTS 

Niet van toepassing. 

Punt 7 : VSF 

Niet van toepassing.  

Punt 8 : SPORT VLAANDEREN / OVERHEID 

Rapportering beleidsplan 

Katrien stuurde de rapportering op 15 maart door naar de raad van bestuur. Opmerkingen zijn 
welkom tot 22 maart.  

Punt 9 : BKF 

A) SITUATIE BKF 

In 2017 zullen de volgende personen van VKF afgevaardigd worden naar de raad van bestuur 
BKF: Hedwig De Clercq, François Demesmaeker, Marc Nobels en Rudy Schuermans.  

Naar de algemene vergadering BKF zullen de 8 VKF-bestuurders worden afgevaardigd. Het 
secretariaat zal zorgen voor de nodige volmachten.  

De vergadering is het unaniem eens met deze vertegenwoordigers.  

 

Mandaten BKF: VKF zal proberen om zowel het secretariaat als het voorzitterschap BKF te 
bezetten, met voorrang voor het secretariaat.  

Sponsoring Venum: Venum werd door BKF in gebreke gesteld wegens het niet naleven van de 
sponsorovereenkomst. Venum zal als compensatie 5.000 euro storten aan BKF, te verrekenen met 
de twee vleugels VKF en FFKama. Dit bedrag zal nog verminderd moeten worden met de 
advocaatkosten (250 euro).  

Het BKF-kampioenschap 2018 zal plaatsvinden in Vlaanderen. Er zal een mail gestuurd worden 
naar alle clubs om zich kandidaat te stellen (bijvoegen: voorwaarden) � punt voor de BKF-
vergadering van 23/03/17. Voorstel datum: 17 of 24 februari 2018. 

Selectieheren BKF: VKF stelt voor om twee selectieheren te laten zetelen in de selectiecommissie 
BKF ipv vier. Voor VKF wordt Sven Achten voorgesteld. Mocht FFkama niet akkoord gaan met 
twee selectieheren dan zal Alfons Selij ook voorgesteld worden. Een manager zal niet meer 
aangesteld worden.  
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Punt 10 : DIVERSE 

• Hedwig vraagt aan de bestuurders om steeds het secretariaat in kopie te zetten bij het 
sturen van mails. 

• Rudy vraagt aan het secretariaat om steeds een volmacht mee te sturen bij het versturen 
van de agenda.  

• Rudy bekijkt de aanmaak van een nieuwe site. 

• Rudy informeert bij Cathy naar de aanpak naar een gemeenschappelijk ledenprogramma.  

• De kandidaturen voor de verkiezing van de raad van bestuur van 20/05/17. ALLE 
kandidaten dienen hun kandidatuur in te dienen ten laatste 1 maand voor 20/05/17. Alle 
clubs zullen hierover zo spoedig mogelijk worden ingelicht per mail. 

• Voorstel tot vergoeding trainers � agendapunt voor de volgende vergadering.  

• Geert meldt dat Ethias overweegt om VKF te sponsoren. 

• De volgende raad van bestuur zal doorgaan op donderdag 27 april (voorkeur) OF dinsdag 
25 april 2017 om 19u00 in Erpe-Mere.  

• Tijdens de algemene vergadering van 20/05/17 zal het VKF-bestuur gewone kledij dragen.   

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 12u30.  


