
  

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 25 april 2017. 

 

AGENDA 
 
1. Opening 

2. Verslagen 

A. Goedkeuring  van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur en algemene 
vergadering van 18 maart 2017 

B. Vergunningsbijdrage: 20 euro vanaf 1/08 ipv 1/09 

3. Financieel 

a. Nazicht VKF rekeningen 2016 op 28/04/17 

b. Samenwerkingsovereenkomst met boekhoudkantoor 

c. Analytisch boekhoudplan VKF  

4. Clubwerking 

5. Reglementen  

a. Advies homologatiecommissie ivm erkende leerscholen + verslag 20/04/17 

b. Reglement inwendige orde 

6. Invulling en werking commissies  

7. Voorbereiding algemene vergadering 20/05/17 

8. Voorzitterschap na 20/05/17 

9. Vergoeding trainers 

10. VTS 

11. VSF 

12. Sport Vlaanderen 

13. BKF 

14. Diverse 
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Punt 1 : OPENING 

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

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

Verontschuldigd: Mathieu Beysen 

Punt 2 : VERSLAGEN 

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

BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING VAN 18 MAART 2017. 

De verslagen worden goedgekeurd.  

B. VERGUNNINGSBIJDRAGE: 20 EURO VANAF 01/08 IPV 01/09/2017. 

De raad van bestuur is akkoord om de vergunningsbijdrage te verlagen naar 20 euro vanaf 
1 augustus 2017 ipv 1 september 2017.  

De raad van bestuur discuteerde over de bedrag van de vergunningsbijdrage voor G-
karateka’s. Na de raad van bestuur is beslist om dit uit te stellen naar een volgende raad 
van bestuur.   

Punt 3 : FINANCIEEL 

A. NAZICHT VKF REKENINGEN 2016 OP 28/04/17 TE GENT 

De boekhouding VKF 2016 zal aanstaande vrijdag op het kantoor in Gent worden 
gecontroleerd door dhr. Vermeersch, accountmanager van Vandelanotte. 

B. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET BOEKHOUDKANTOOR 

De raad van bestuur gaat akkoord met de offerte van Q-bus.  

C. ANALYTISCH BOEKHOUDPLAN VKF  

Cathy legt het principe uit van het analytisch boekhoudplan.  

Ter gelegenheid van dit punt vraagt Laurens verduidelijking ivm de verschillende vkf-
rekeningen. Het is de bedoeling om slechts 3 rekeningen te behouden. Aanpassingen 
zullen gebeuren van 20 mei 2017.  

 

Punt 4 : CLUBWERKING 

A. NIEUWE OF GESTOPTE CLUBS 

Niet van toepassing.  
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B. BEZOEK AAN NIEUWE CLUBS 

Naar aanleiding van een studiedag en de manier waarop andere sportfederaties hun 
relaties met clubs onderhouden, beslist de raad van bestuur om voortaan met de nieuwe 
clubs die zich aansluiten bij VKF een intakegesprek te houden.  

Punt 5 : REGLEMENTEN 

A. ADVIES HOMOLOGATIECOMMISSIE IVM ERKENDE LEERSCHOLEN + VERSLAG 

20/04/17. 

De homologatiecommissie geeft een voorlopig positief advies omtrent de aanvragen tot 
erkende leerscholen. De raad van bestuur neemt dit over en zal de op te volgen punten ook 
opvolgen.  

Enkel bij BKSA is deze erkenning voorwaardelijk, vermits niet alle clubs die tot de BKSA 
behoren ook zijn aangesloten bij VKF. De leerscholen zullen hiervan op de hoogte gebracht 
worden.  

Elke erkende leerschool moet jaarlijks een update geven van haar beantwoording aan de 
erkenningnormen.  

De homologatiecommissie vraagt een beslissing aan de  raad van bestuur VKF voor 
volgende punten: 

• Samenstelling examencommissie: een examencommissielid mag slechts medeoordelen 
over graduatie tot max 1 niveau onder zijn eigen niveau. RvB gaat akkoord. 

• De voorwaarde van minimum 400 geldige VKF-vergunningen moet naar de geest 
worden geïnterpreteerd. RvB gaat akkoord. 

• Erkenning leerscholen vanaf 20/05/2017 
De leerschool: 

 - meldt vooraf datum, plaats en uur van examen. 

  - na examens worden namen van de geslaagde kandidaten opgestuurd naar de 
VKF, dit formulier moet ondertekend worden door 3 juryleden 

- de geslaagde kandidaten zijn automatisch erkend. 

- de geslaagde kandidaten kunnen vrijblijvend aan 15€ een VKF diploma verkrijgen. 
  

• Eenmalige kans op regularisatie van leden die voor 20/05/2017 Dan graden hebben 
behaald  
De erkende leerschool:  

- stuurt éénmalig een Excel lijst op (met naam, de graad en examendatums) die 
ondertekend is door 3 juryleden. 

 - de namen die daarop staan worden automatisch erkend 

-  Deze leden kunnen ook vrijblijvend aan 10€ een VKF diploma verkrijgen van de 
laatst behaalde Dan graad. 

Deze regularisatie is geldig tot 31/12/2017.   

 

• De minimumleeftijd voor eerste dan wordt naar analogie met BKF vastgelegd op 15 
jaar.  

• Een eenmalige regularisatie voor de dangraadhouders met geldige vergunning van de  
4 erkende leerscholen � deadline is 31/12/17 om zich aan te sluiten.  

• Men moet minimum 2 jaar lid zijn om 1e kyu te worden. Uitzonderingen kunnen 
besproken worden.  
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• De homologatiecommissie moet zich nog beraadslagen over punt 5.12. (wat als 
erkende leerschool erkenning verliest en na x-jaar terugkeert, wat met dangraden 
behaald in deze periode?). 

Aan Sport Vlaanderen zal gevraagd worden of we als federatie kunnen eisen dat een club, die lid 
is van VKF, al zijn clubleden aansluit bij VKF. Er zijn clubs die maar een gedeelte aansluiten en 
een ander gedeelte bij andere federatie (sporta, fros,…). 

B. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE. 

I. H2: leden – vestigingsplaats clubs 
Na beraad beslist de raad van bestuur om de keuze van vestigingsplaats vrij te 
laten en hierover geen richtlijnen op te nemen in het reglement van inwendige orde.  
 

II. H4 - Art 4.2.: voorwaarden tot voorstellen van nieuwe kandidaten raad van bestuur 
Artikel 4.2. wordt aangepast als volgt: ‘iemand die minstens 3 opeenvolgende en 
volledige jaren een VKF-vergunning heeft, en meerderjarig is, kan kandidaat zijn 
voor de raad van bestuur.  
Volgende paragrafen worden geschrapt: 

� ‘teneinde de clubs toe te laten tijdig hun kandidaten voor te stellen’. 
� ‘als voor de jaarlijkse verkiezingen’.  

De verantwoordelijkheid en initiatief voor het indienen van een kandidatuur voor de 
raad van bestuur zal bij de kandidaat zelf gelegd worden en niet langer bij de club.  

Het regelement inwendige orde zal in die zin worden aangepast.  

Punt 6 : INVULLING EN WERKING COMMISSIES 

De WKF- topsportcommissie zal bestaan uit: Sven Achten (coach), Fons Selij (assistent-coach), 
Bryan Van Waesberghe (ombudsman) en François Demesmaeker (afgevaardigde uit de raad van 
bestuur). 

De invulling en de werking van de overige commissies zal in een volgende vergadering aan bod 
komen.  

Punt 7 : VOORBEREIDING ALGEMENE VERGADERING 20/05/17 

a. Agenda 

De agenda voor de algemene vergadering wordt overlopen en goedgekeurd. Na 
afloop van de AV zal een korte raad van bestuur plaatsvinden om de mandaten toe 
te kennen.  

b. Kandidaten 
Er zijn 12 kandidaten voor 10 vacante plaatsen. Iedere kandidaat-bestuurder zal 1 
minuut krijgen om zich voor te stellen.  
Een week na de raad van bestuur hebben er zich twee kandidaten teruggetrokken 
waardoor er nog 10 kandidaten over zijn.  
 

c. Controle volmachten 
Er zullen bij de ingang 2 tafels staan, met telkens 1 personeelslid en 1 bestuurder. 
De provincies worden gegroepeerd per tafel.  
De zaal moet volledig leeg zijn vooraleer de AV VKF van start gaat. Elke aanwezige 
dient zich opnieuw aan te melden met de nodige volmacht.  
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d. Clublijst - stemverdeling 
Katrien stuurt het aantal clubs met de stemverdeling nog door naar de raad van 
bestuur (op basis van de gegevens op 31/12/16).  
De telling van de stemmen zal gebeuren door twee aanwezigen aangeduid door de 
algemene vergadering. Het personeel doet een tweede telling ter controle.  
 

Punt 8 : VOORZITTERSCHAP VKF 

Dit punt zal besproken worden tijdens de raad van bestuur na de AV op 20/05/17. 

Punt 9 : VERGOEDING TRAINERS 

 

Voorstel 
voor 2017 

per uur Niveau Initiator Instructeur B Trainer B Trainer A 

Graad  +5€ gn dipl +5€ Init + 5€ Instr B + 5€ Tr B + 5€ 

1ste Dan 12 € 17 € 22 € 27 € 32 € 

2de  Dan 17 € 22 € 27 € 32 € 37 € 

3de  Dan 22 € 27 € 32 € 37 € 42 € 

4de  Dan 27 € 32 € 37 € 42 € 47 € 

5de  Dan 32 € 37 € 42 € 47 € 52 € 

6de  Dan 32 € 37 € 42 € 47 € 52 € 

7de  Dan 32 € 37 € 42 € 47 € 52 € 

8ste Dan 32 € 37 € 42 € 47 € 52 € 

+ verplaatsingskosten  

    
 

Het voorstel van Rudy wordt besproken en bovenstaande rooster wordt aanvaard. De raad van 
bestuur wenst de focus eerder op het VTS-diploma dan op de dangraad te leggen. 

Men opteert om vanaf heden te werken met een vrijwilligersvergoeding, dit is door de overheid 
vastgelegd op ongeveer 35 euro per dag 

De betrokken VKF-commissies zullen op dezelfde manier vergoed worden.  

Katrien kijkt de documenten na.  
 

Ter gelegenheid van dit punt merkt Laurens op dat er een onevenwicht is tussen de vergoeding 
voor de trainers en de administratieve / bestuurlijke krachten. De bestuurders beamen dit.  

Punt 10 : VTS 

Op 11/05/17 gaat de volgende denkcelvergadering door.  

Punt 11 : VSF 

Op 18 mei vindt er in Berchem een overlegmoment van VSF rond goed bestuur plaats. De raad 
van bestuur stelt voor om hier 1 personeelslid en eventueel 1 bestuurder af te vaardigen.  
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Punt 12 : SPORT VLAANDEREN / OVERHEID 

a. Topsport dossier 2017 
I. Convenant 

Het convenant zal nog door Geert en François ondertekend worden.  
II. Subsidie – kosten 

Sport Vlaanderen subsidieert het topsportdossier voor 50.000 euro waarvan 
30.000 euro als vergoeding voor de coach (Sven Achten), en 20.000 euro 
voor kosten van de betrokken atleten (Nele De Vos en Bryan Van 
Waesberghe).  
De raad van bestuur verwacht van Sven opvolging en verantwoording. VKF 
zal de kosten moeten voorschieten, en deze nadien op SV verhalen.  
Katrien vraagt de samenwerkingsovereenkomst op die is afgesloten tussen 
SV en Sven. Het secretariaat vraagt nog een  wedstrijdverslag van Rabat op 
aan Sven. 
Na de vergadering is gebleken dat er geen overeenkomst is.   
 

b. Samenwerkingsovereenkomst Sport Vlaanderen 

Op 11 of 12 mei 2017 zal er een vergadering plaatsvinden in Gent om de 
samenwerkingsovereenkomst tussen SV en VKF te bespreken. Geertrui Schilz zal SV 
vertegenwoordigen, voor VKF zullen François, Geert, Cathy en Katrien aanwezig zijn.  
Dit zal verder besproken worden op de eerstkomende raad van bestuur.  

Punt 13 : BKF 

A) VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 23/03/17 

B) VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/03/17 

� de raad van bestuur neemt kennis van beide verslagen. 
� Cathy stelt voor dat het rekeningnazicht BKF steeds gebeurt door de 

penningmeesters van de vleugels (VKF en FFKama). De vergadering zal dit 
voorstel meenemen naar een volgende BKF-vergadering.  

C) DOSSIER SPONSORING VENUM  

.  Door een contractbreuk van Venum naar BKF toe, werd er 5.000 euro schadevergoeding 
betaald aan BKF. Door tijdsdruk en slecht bestuur van een BKF-bestuurslid dienen hierbij nog 
hoge advocaatkosten betaald te worden. De netto-uitkering voor BKF bedraagt zo 2277,50 
euro. De helft hiervan zal aan VKF worden uitgekeerd (1138,75 euro), de andere helft aan 
FFKama.  

D) BK: 25/02/18 IN LEOPOLDSBURG 

  

Punt 14 : DIVERSE 

a) Masterproef ‘mentale veerkracht in de sport’ 
� In het kader van een masterproef rond mentale veerkracht zal een vragenlijst 

worden gemaild naar de elitesporters.  
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b) GES: reanimatie op cursussen arbitrage 
� Hier werd reeds per mail op geantwoord 
� Contactadres dient te worden aangepast: secretariaat ipv Geert.  

 
c) Verzekering 

 
Zie bijlage: advies rond verzekeringen.  
Op basis van deze offertes beslist de raad van bestuur om in zee te gaan met Ethias. 

d) Website 

Katrien zal de URL van de nieuwe VKF-site doorsturen naar de raad van bestuur. 
Opmerkingen over de indeling kunnen worden doorgestuurd naar Rudy. Hij zal dit verder 
opvolgen met de webmaster. 

De raad van bestuur benadrukt dat de gebruiksvriendelijkheid van groot belang is: 
aanpassingen moeten vlot kunnen uitgevoerd worden door secretariaat.  

 

e) Huurovereenkomst Lebbeke 

Laurens zal een modelcontract doorsturen naar Katrien voor een maandelijkse huur. 

Huurcontract gaat in met terugwerkende kracht vanaf 01/01/17. 

 

f) Personeel 

Door het vroegtijdig afhaken van de vervanger van Anneleen (die afwezig is wegens 
bevallingsverlof), zal Sarah Van Vynckt tijdelijk (vanaf 1/5/17 tot en met 1/9/17) voltijds 
tewerkgesteld worden. 

De overige personeelszaken zullen besproken worden in een aparte vergadering, zonder 
het bijzijn van het personeel. 

 
g) Locatie nieuw secretariaat 

Marc stelt het VOKA-bedrijvencentrum in Dendermonde voor als mogelijke locatie voor het 
nieuwe secretariaat. De raad van bestuur houdt nog even de boot af, om tegemoet te 
komen aan de verzuchtingen van het personeel.  

 

h) Ledenprogramma 

Cathy stuurde de link door voor de eerste testversie van het samengevoegde 
ledenprogramma. Zoals afgesproken zullen Cathy en Deborah dit samen met de 
programmeur opvolgen. 

 

i) Kalendermanagement 

De activiteiten die aangevraagd en goedgekeurd worden voor de AV van 20/05/17, zullen 
ook automatisch goedgekeurd zijn voor de vernieuwde VKF na 20/05/17.  

Na 20/05/17 zal er werk gemaakt worden van een effectief kalendermanagement.  

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u00.  
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Bijlage: verzekeringen 
  
(Geert: graag versie in Word)  
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To do 

Aanpassing vergunnningsbedrag + 
communicatie 

Deborah + Cathy 

Aanpassingen rekeningen Katrien + Rudy + Cathy 

Intakegesprek nieuwe clubs + provinciale 
werking 

Deborah 

Werking rond homologatiecommissie François + secr.  

Aanpassing rvio en statuten Cathy 

Aantal clubs met stemverdeling doorsturen naar 
rvb 

Katrien  

Vrijwilligersvergoeding  Katrien  

Overlegmoment VSF  � 2 personeelsleden + 
mogelijk 1 bestuurder 

Wie?  

Topsport: samenwerkingsovereenkomst SV en 
Sven opvragen + wedstrijdverslag 

Katrien  

BK Leopoldsburg: verwittigen Deborah 

Vragenlijst naar elitesporters Katrien 

Contactadres GES laten aanpassen Katrien 

Verzekeringen Geert 

URL nieuwe site doorsturen Katrien 

Modelcontract huur Laurens 

Samengevoegd ledenprogramma Deborah + Cathy 

 

Volgende vergadering 

• Invulling en werking commissies  

• Voorzitterschap VKF  

• Personeelskwesties  


