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OVER DIT JAARVERSLAG 

Een jaarverslag hoort een weergave te zijn van wat de vereniging allemaal gedaan heeft, het afgelopen 

jaar. Dat is met dit verslag niet anders. Maar een verslag vertelt niet alles en dat hoeft misschien ook 

niet. Daarvoor kan een woord van de voorzitter soelaas bieden. 

2019 was, net zoals 2017 en 2018 geen gemakkelijk jaar. Interne verdeeldheid en de vraag hoe die op 

te lossen, bleef hoog op de agenda staan, waardoor we de leden en hun behoeften wellicht wat uit 

het oog dreigden te verliezen. Oude vetes zijn nog steeds niet opgelost terwijl die niet bijdragen tot de 

toekomst van de federatie. Verschillen in visie over ‘traditionele’ en ‘niet-traditionele’ karate, bleven 

ook in 2019 aanleiding geven tot discussie over de werking. Discussies die diezelfde werking meer in 

de weg stonden dan dat ze ze vooruit hielpen. 

Toch wil ik de hoop, als voorzitter, niet opgeven. ‘Optimism is a moral duty’, zei Karl Popper, een 

filosoof, in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Als ik terugkijk naar 2019, zie ik toch weer dat we stappen 

gezet hebben. Ook als die negatief zijn, zijn ze leerrijk in functie van de toekomst. ‘Never let a good 

crisis go to waste’, zei Churchill dan weer.  

In 2021 zijn er verkiezingen voor het bestuur. In 2020 zullen we die voorbereiden want het volledige 

bestuur wordt herkozen, of niet. Sommige bestuurders hebben al te kennen gegeven dat ze er in 2021 

mee stoppen. 2020 is dus het laatste jaar dat we met het huidige bestuur de stappen kunnen zetten 

die nodig zijn om een sterke, eengemaakte federatie uit te bouwen met oog voor de diversiteit die 

karate kenmerkt. In 2021 zal het dan aan een nieuw samengesteld bestuur zijn om die eenmaking 

verder te zetten en te versterken. 

Het beleidsplan voor 2021 zal daarin leidend zijn. In 2019 zijn we gestart met dat inhoudelijk vorm te 

geven, in samenwerking met bestuurders en andere leden van de vereniging. We deden ook een 

bevraging bij de leden waaruit erg interessante ideeën naar voor kwamen. Het gaf en geeft ons de 

kracht en de moed, om samen met de medewerkers van het secretariaat, dat beleid vorm te geven en 

uit te werken. 

 

Geert Joris, 

voorzitter 
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STRUCTUUR VKF 

1 ORGANOGRAM 

 

2 SAMENSTELLING EN WERKING 

2.1 ALGEMENE VERGADERING 2019 

Algemene Vergadering 2 maart 2019 

Buitengewone Algemene Vergadering 14 september 2019 

 

2.2 RAAD VAN BESTUUR 

Samenstelling 

Voorzitter Geert Joris 

Ondervoorzitter Rudi Holemans 

Secretaris-generaal François Demesmaeker 

Penningmeester Cathy De Meulenaere 

Leden Mathieu Beysen 
Hedwig De Clercq 
Marc Nobels 
Rudy Schuermans 
Jean Stroobants 
Laurens Van Puyenbroeck 

Er zijn geen externe bestuurders. Het mandaat van elk van de bestuursleden loopt van 2017 tot 2021. 
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Vergaderingen 

Het bestuursorgaan vergadert minstens vijf maal per jaar bij oproeping door zijn voorzitter of op vraag 

van drie van zijn bestuurders. 

De vergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter zit de 

ondervoorzitter of een bestuurder, bij gewone meerderheid aangesteld door de aanwezige 

bestuurders, de vergadering voor. 

Het opstellen van het verslag en de notulen van de vergaderingen valt onder de verantwoordelijkheid 

van de secretaris-generaal. De notulen van deze verslagen zijn ter inzage van de leden. Deze zijn terug 

te vinden op onze website.  

Vergaderingen 

9 februari 2019 

13 april 2019 

8 juni 2019 

14 september 2019 

9 november 2019 

 

Profiel bestuursleden 

Het bestuursorgaan is samengesteld uit minimaal vijf en maximaal tien bestuurders. Zij moeten de 

Nederlandse taal machtig zijn. Minstens twee derde van de bestuurders moet de Belgische 

nationaliteit hebben. 

Elke persoon die minstens achttien jaar oud is en die gedurende drie opeenvolgende jaren een geldige 

vergunning heeft, kan zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur van VKF, volgens de 

voorschriften bepaald in het Huishoudelijk Reglement. 

Externe bestuurders worden voorgedragen op basis van hun expertise op een van de 

bestuursdomeinen die niet karate-specifiek zijn en ze hebben als specifieke opdracht toe te zien op de 

correcte werking van de vereniging. 

Er werd werk gemaakt in 2019 om bestuurdersprofielen op te maken voor de verschillende functies 

binnen het bestuursorgaan. De voorstellen van de nieuwe profielen zijn klaar en wachten op 

goedkeuring van het bestuursorgaan. Deze zullen geagendeerd worden op de eerste 

bestuursvergadering van 2020. 

De voorlopige bestuurdersprofielen zijn terug te vinden op de website, 

http://vkf.be/federatie/organisatie/rvb. 

Remuneratie 

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die zij maken in het kader van de 

uitoefening van hun bestuurdersmandaat worden vergoed. Er werd in 2019 een begroting opgemaakt 

van 14.820 euro. Het totaalbedrag van de vergoeding 2019 voor het bestuursorgaan bedraagt 

11.611,57 euro.  

Van dit bedrag ging 70% naar de terugbetaling van verplaatsingskosten, 14% was de terugbetaling van 

communicatiekosten zijnde GSM en gebruik internet, 8% was voor de verblijfkosten Internationale 

wedstrijden, 6% ging naar maaltijden en onthaalkosten en de overige 2% waren voor bijscholingen.  

http://vkf.be/federatie/organisatie/rvb
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Belangenconflicten 

De VKF werd niet geconfronteerd met externe belangenconflicten. 

De VKF merkt echter op dat er een onverenigbaarheid is in visie tussen de bestuurders mede door de 

verschillende wensen en verwachtingen van de leerscholen. Doordat er een onverenigbaarheid is in 

de visie, was het dikwijls moeilijk om op VKF-niveau een gedragen beslissing te nemen. Deze vorm van 

belangenconflict kwam vooral naar het einde van het jaar naar boven. In de loop van 2020 wordt er 

gewerkt aan een eenduidig gedragen visie en missie voor de VKF, die leerschooloverstijgend zal zijn. 

Risicobeheer 

De VKF heeft volgende niet limitatieve lijst van risicobeheersing binnen haar structurele werking: 

 Financieel: voldoende opgebouwde reserves  

 Strategisch: 4-jaarlijks beleidsplan inclusief swot-analyse en stakeholderconsultaties, jaarlijkse 

follow-up van de resultaten via statistieken, jaarverslag… 

 Verzekeringen: een samenwerking met Ethias. 

 Juridisch: tuchtreglement en jurist binnen het bestuursorgaan 

 … 

 

2.3 DAGELIJKS BESTUUR  
Het dagelijks bestuur had in 2019 volgende samenstelling:  

Voorzitter Geert Joris 

Ondervoorzitter Rudi Holemans 

Secretaris-generaal François Demesmaeker 

Penningmeester Cathy De Meulenaere 

De coördinator vervoegt de besprekingen van het dagelijks bestuur 

 

Op 13 april werd de functie van het dagelijks bestuur in vraag gesteld. Welke meerwaarde heeft het 

dagelijks bestuur voor de VKF. Het dagelijks bestuur moet de dagelijkse werking van de federatie 

verzekeren. Het dagelijks bestuur krijgt van het bestuursorgaan het mandaat om dagdagelijkse 

beslissingen te nemen en de vergaderingen van het bestuursorgaan grondig voor te bereiden. 

In het najaar van 2019 heeft, door onder meer verschuivingen in de mandaten van de coördinator en 

de bestuurders, het dagelijks bestuur niet meer vergaderd.  
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2.4 PROVINCIALE COMITÉS 

Antwerpen 

Ippon 

Voorzitter Luc Meyers 

Ondervoorzitter Eric Engels 

Secretaris  Harry Thijs 

Penningmeester Rita Van Acker 

WKF 

Voorzitter Jean Stroobants 

Secretaris Luc Van de Velde 

Penningmeester Danny Voordeckers 

Raadsleden Alex Borghs 

 

Limburg

Ippon 

Voorzitter Philip Martens 

Secretaris Koen Timmers 

Penningmeester  Yves Leenaers 

Leden Panayotis Perilklakis 
Dogan Ilbas 
Maurizio Contipelli 
Christiaan Elsemans 
Stijn Duchateau 
Yasar Gunaydin 

WKF 

Voorzitter Tom De Vos 

Ondervoorzitter Kelly Heynen 

Penningmeester Livia Castro 

Contactpersoon Livia Castro 

 

 

 

Oost-Vlaanderen

Ippon 

Voorzitter Andy Willaert 

Secretaris Wim Van Hyfte 

Penningmeester Jos De Lannoy 

WKF 

Voorzitter Guido Stroobandt 

Ondervoorzitter Yves De Neve 

Secretaris Steven De Winne 

Penningmeester Steven De Winne 

West-Vlaanderen

Ippon 

Voorzitter Alain van de Walle 

Secretaris Thomas Parmentier 

Penningmeester Katrien Allegaert 

WKF 

Voorzitter Danny Mortier 

Secretaris Vincent Bruneel 

Penningmeester Joachim Van Opstal 

 

Vlaams-Brabant 

Voorzitter Rudi Holemans 

Secretaris Patrick Bosmans 
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2.5 COMMISSIES 
De commissies van de Vlaamse Karate Federatie worden benoemd door het bestuursorgaan. De 

commissies ondersteunen de werking van het bestuursorgaan en rapporteren op regelmatige en/of 

gepaste tijdstippen aan het bestuur. De inrichting en de werkzaamheden worden vastgelegd door het 

bestuur.  

Sportcommissie WKF 

Deze commissie is belast met het opstellen van de selectiecriteria voor deelname van VKF-atleten aan 

internationale WKF-wedstrijden en kampioenschappen. Zij selecteert VKF-atleten voor deelname aan 

internationale EKF en WKF-kampioenschappen, alsook voor tornooien door BKF aangeduid. 

Samen met een VKF-bestuurder, hiervoor gemandateerd door het bestuur van de VKF, is zij 

gesprekspartner voor het overleg met de nationale koepel omtrent selectie en voorbereiding van de 

Belgische nationale selectie. Dit omvat o.a. advies betreffende de eventuele aanduiding van 

selectieheren. 

De sportcommissie is samengesteld als volgt: 

Voorzitter  Rudy Schuermans  
Rachid Haevelaerts (nam ontslag – nov.2019) 

Leden Tom De Gersem (nam ontslag - augustus 2019) 
Tom De Keyzer 
François Demesmaeker 
Alfons Sely 
Alain Rayen (nam ontslag – november 2019) 
Jeroen Quets (vanaf 30.11.2019) 

Waarnemer Bart Alofs (vanaf januari 2019) 
Pascal Peeters 
Bryan Van Waesberghe (vanaf november 2019) 

 

In 2019 heeft de sportcommissie twee maal vergaderd: 

15.06.2019 

30.11.2019 

Arbitragecommissie WKF 

Deze commissie is belast met een correcte, objectieve en onpartijdige toepassing van de WKF-

competitiereglementen op WKF-wedstrijden binnen VKF. Zij selecteert en evalueert de 

scheidsrechters voor WKF-arbitrage en organiseert gepaste bijscholingen voor de scheidsrechters.  

De samenstelling van de arbitragecommissie WKF ziet er als volgt uit:  

Voorzitter Danny Voordeckers  

Leden Steven Achten 
Tom De Vos 
Jean Stroobants  
Ronny Van Saen 
Kris Vansteenwegen  
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In 2019 heeft de arbitragecommissie 3 maal vergaderd: 

02.06.2019 

01.11.2019 

15.12.2019 

 

Ippon-commissie  

De Ippon-commissie is belast met het opstellen van de selectiecriteria voor deelname van VKF-atleten 

aan internationale Ippon-wedstrijden en kampioenschappen, en is eveneens belast met het selecteren 

van de VKF-atleten voor deelname. 

Zij is, samen met een VKF-bestuurder, hiervoor gemandateerd door het bestuursorgaan VKF, 

gesprekspartner voor het overleg met de nationale koepel omtrent selectie en voorbereiding van de 

Belgische nationale selectie voor Ippon-wedstrijden. Dit omvat o.a. advies betreffende de eventuele 

aanduiding van selectieheren. 

De commissie ziet erop toe dat er een correcte, objectieve en onpartijdige toepassing is van de Ippon-

competitiereglementen op Ippon-wedstrijden binnen VKF. Zij organiseert gepaste bijscholingen, 

selecteert en evalueert haar scheidsrechters.  

De ippon-commissie bestaat uit volgende leden: 

Verantwoordelijke arbitrage en competitie Hedwig De Clercq 

Verantwoordelijke elite Jean-Pierre Meert 

Verantwoordelijke kampioenschappen Andy Willaert 

 

In 2019 heeft de ippon-commissie niet vergaderd. 

Tuchtcommissie 

Samenstelling 

De tuchtcommissie wordt verkozen door het bestuursorgaan voor een termijn van vijf jaar. De 

benoeming van de leden dient bekrachtigd te worden op de Algemene Vergadering.  

In 2019 werden volgende leden van de tuchtcommissie bekrachtigd op de Algemene Vergadering van 

de VKF: 

Bondsprocureur Yvan De Coninck 

Voorzitter Dirk Arits 

Leden Wouter Suys 

Tom Ryken 

Vervangende leden Rik Slabbaert 

Sandra Tuypens 
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Bevoegdheden 

De tuchtcommissie is bevoegd om alle klachten en geschillen in eerste aanleg te behandelen, 

betreffende handelingen en gedragingen in strijd met de bepalingen van de statuten van de VKF, het 

Intern Reglement VKF en de VKF Wedstrijdreglementen en betreffende overtredingen tegen de geest 

van de “Karate-Do” in het algemeen. 

Deze klachten en geschillen kunnen onder meer en niet-limitatief betrekking hebben op wedstrijden, 

geleid door scheidsrechters aangeduid door de VKF, op de werking tussen clubs enerzijds en de VKF 

anderzijds, op de werking tussen clubs onderling, op de verhouding tussen de karateka’s en de VKF, op 

de verhouding tussen de clubs en hun leden en op de verhouding tussen karateka’s onderling. 

Vergaderingen 

In 2019 is er geen vergadering doorgegaan van de tuchtcommissie. 

Homologatiecommissie  

Samenstelling 

Binnen de werking van VKF worden leerscholen erkend, op advies van een homologatiecommissie, 

zoals bepaald in het intern reglement. 

Deze commissie bestaat uit 6 leden aangeduid door de raad van bestuur VKF. 

Leden Jos Augustus 

Maurizio Contipelli 

François Demesmaeker 

Dirk De Mits 

Rudy Schuermans 

Alfons Sely 

 

Bevoegdheden 

De commissie is belast met het evalueren van de organisatie en de karatekwaliteit van een leerschool 

die een aanvraag indient tot erkenning als leerschool bij VKF. De commissie treedt op als college en 

werkt als adviesorgaan. De evaluatie gebeurt op vraag van de raad van bestuur VKF. 

In 2019 was er geen enkele vraag tot erkenning. 

Vergaderingen 

In 2019 heeft de homologatiecommissie niet vergaderd. 

  



 
VLAAMSE KARATE FEDERATIE 

Jaarverslag – Werkingsverslag 2019 

 

 11 

GES-commissie  

Samenstelling 

In 2018 werd de medische commissie omgevormd tot de GES-commissie, de Gezondheid- & Ethische 

commissie. In deze commissie zetelen zowel mensen met een sociaal-agogische achtergrond, als met 

een medische achtergrond.  

Voorzitter Geert Joris (Ethicus) 

Leden Niki De Brucker (Sociaal-agogische achtergrond) 

Anneleen Devlaminck (Master LO) 

Andrea Filippini (Arts) 

Paul Heyvaert (Criminoloog/psycholoog) 

Kathleen Lambein (Arts, patholoog) 

Peter Lowette 

Piet Maes (Arts, viroloog) 

 

Bevoegdheid 

De GES-commissie is belast met het uitwerken van een beleid ter bevordering van gezond en ethisch 

sporten. Ze adviseert het bestuursorgaan om maatregelen te treffen op het bevorderen van een 

gezonde en ethische manier van karate beoefenen.  

De commissie verbindt zich ertoe het bestuursorgaan te informeren met alle rechten en plichten van 

de sporters en begeleiders inzake dopingbestrijding.  

De commissie is verder belast met het opvolgen van de verplichtingen opgelegd door de overheid 

inzake doping en seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

In 2019 heeft de GES-commissie twee maal vergaderd: 

05.02.2019 

15.10.2019 

 

Topsportcommissie 

Samenstelling 

De topsportcommissie werd op de bestuursvergadering van 9 juni 2018 geïnstalleerd en aanvaard 

onder volgende samenstelling: 

Program Driver  Tom De Gersem 

Afgevaardigde Raad van Bestuur Geert Joris (Voorzitter) 

Afgevaardigde trainers Rachid Haevelaerts 

Vertegenwoordiger sportcommissie Rudy Schuermans 

Vertegenwoordiger Sport Vlaanderen Filip Verherstraeten 

Federatiemedewerker Anneleen Devlaminck 
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Onderstaande functies zijn niet opgenomen in de vaste opstelling van de commissie. Deze worden 

uitgenodigd naarmate de belangen van de vergadering.  

Headcoach  Junior Lefevre 

Afgevaardigde atleten 

Sportwetenschappelijk expert 

 

Bevoegdheden 

De topsportcommissie is belast met de topsport karate.  

• Zij werkt aan een langetermijnvisie rond topsport en de invulling ervan. 

• Zij is het eerste en enige aanspreekpunt met Sport Vlaanderen. 

• Zij krijgt de vrijheid om binnen de lijnen van het goedgekeurde (VKF en SV) budget zelf de 

richting bepalen. 

• Zij rapporteert aan de raad van bestuur VKF 

 

In 2019 heeft de topsportcommissie twee maal vergaderd: 

17.01.2019 

21.03.2019 

 

Denkcel VTS  

Samenstelling 

 

Directeur Sportkaderopleiding Griet Bonamie 

Denkcelcoördinator Tom Vermeulen 

Denkcelsecretaris Katleen De Wilde 

Denkcelleden Katrien Bogaert 

Tom De Gersem 

François Demesmaeker 

 

In 2019 heeft de denkcel twee maal vergaderd: 

16.05.2019 

08.10.2019 
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WERKING 

1 MISSIE  

De Vlaamse Karate Federatie stelt zich tot doel alle karateclubs in Vlaanderen en het tweetalig gebied 

Brussel Hoofdstad in één federatie te verenigen en de karatesport te verspreiden, aan te leren en te 

laten beoefenen op zowel provinciaal, Vlaams, nationaal als internationaal vlak. 

De Vlaamse Karate Federatie wil dit realiseren door de omstandigheden te creëren en te 

optimaliseren die de beoefenaar toelaat om op een kwalitatieve manier (recreatief en competitief) te 

trainen en (inter)nationaal te kampen met respect voor elk type beoefenaar. 

De Vlaamse Karate Federatie streeft naar een kwalitatieve karatebeoefening en zal hiervoor alle clubs 

optimaal begeleiden en ondersteunen. 

2 BELEIDSPLAN 2017-2020 

2.1 GOOD GOVERNANCE 

SD 1 Op het eind van de beleidsperiode voldoet de werking 50 % aan de vereisten van de 

overheid ‘Goed bestuur’.  

 Tegen eind 2017 heeft de VKF een eenduidige beleidsvisie (aanvaard door alle VKF-

bestuurders). 

Harde indicatoren 

In de loop van 2019 ging veel energie naar ‘Goed Bestuur’. Hieronder vindt u de evolutie van harde 

indicatoren over ‘goed bestuur’ en wat er gepland staat in de toekomst. 

Legende: 

• Groen: OK 

• Oranje: gedeeltelijk OK 

• Rood: Niet OK 

In 2019 behalen we 73.3%. De scores die werden behaald op de verschillende onderdelen waren de 

volgende: 

• Transparantie: 100% 

• Democratie: 69.5% 

• Interne verantwoording: 54.5% 

Dit is een stijging van mee dan 20% op 2018. De doelstelling werd gehaald. Goed bestuur is echter iets 

dat blijvend onder de aandacht dient gebracht te worden en waaraan continu gewerkt moet worden. 
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Voor volgend punt besloot de RvB de code ‘goed bestuur’ niet toe te passen: 

De organisatie stelt een gefaseerd rooster van aftreden in voor de leden van de raad van bestuur 

waardoor telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt en de continuïteit van het bestuur 

gewaarborgd blijft. 

Het bestuur kiest er voor dit in te voeren in 2021. Het moment waarop de volledige RvB opnieuw dient 

gekozen te worden. 

 

Transparantie 

 

 

  

2017 2018 2019 Planning 2020

1

 De organisatie publiceert haar statuten, interne reglementen, organigram en sportregels 

op haar website. Deze documenten zijn gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen 

toegankelijk. 

2

 De organisatie publiceert haar beleidsplan op haar website. Dat document is gemakkelijk 

terug te vinden en voor iedereen toegankelijk. a 

3

 De organisatie publiceert het jaarverslag op de website. Dat document is gemakkelijk 

terug te vinden en voor iedereen toegankelijk

4

 De organisatie publiceert een publieke versie van de notulen van de raad van bestuur op 

haar website. Om redenen van privacy of discretie is volledige transparantie soms niet 

aangewezen. Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en voor iedereen 

toegankelijk

5

 De organisatie publiceert de notulen van de algemene vergadering op de website

6

 De website van de organisatie vermeldt de actuele samenstelling van de raad van bestuur 

en vermeldt voor elk lid van de raad van bestuur de start- en einddatum van het mandaat. 

Indien van toepassing vermeldt de website eveneens het aantal en de duurtijd van de 

voorgaande mandaten.

RvB OK

Duurtijd NOK

7

De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze 

over de remuneratie van de leden van de raad van bestuur

8

De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de 

verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van 

belangenconflicten. 

9

 De organisatie rapporteert in het jaarverslag over het omgaan met de code goed bestuur 

in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren. De organisatie 

licht de gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code beargumenteerd toe, 

volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe. De organisatie geeft aan welke 

bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd en welke wijzigingen 

worden gepland.

Het jaarverslag 

2019 rapporteert 

hierover
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Democratie 

 

  

2017 2018 2019 Planning 2020

1

De raad van bestuur stelt op basis van de visie, missie en strategische doelen van de 

organisatie de gewenste profielen van de leden van de raad van bestuur op. Die worden 

ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd

Profielen bestaan, 

maar niet op- 

gemaakt adh vis ie, 

miss ie, doelen.  

Niet goedgekeurd 

door AV

Profielen bestaan, 

maar niet op- 

gemaakt adh vis ie, 

miss ie, doelen.  

Niet goedgekeurd 

door AV

Profiel  moeten 

bi jgwerkt zi jn op 

bas is  van vis ie, 

miss ie,… . 

Goedkeuren op AV 

2020

2

 De raad van bestuur legt de procedures vast voor het opstellen van de agenda voor elke 

vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten. De 

voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de correcte navolging van deze procedures. 

3

 De organisatie bepaalt zowel voor de raad van bestuur als voor de algemene vergadering 

een gepast quorum. 

RvB OK

AV NOK

RvB OK

AV NOK

RvB OK

AV NOK

RvB OK

AV NOK

4

De organisatie beperkt de mandaten van de leden van de raad van bestuur in de tijd en 

zorgt ervoor dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar

5

De organisatie stelt een gefaseerd rooster van aftreden in voor de leden van de raad van 

bestuur waardoor telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt en de 

continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft. 

6

 De raad van bestuur vergadert minstens vijf keer per jaar.

7

De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden 

van de raad van bestuur zodat alle leden voldoende kennis hebben over de organisatie en 

haar omgeving

In de loop van 

2020 wordt dit in 

orde gebracht. In 

2021 zijn er 

nieuwe 

verkiezingen

8

 De algemene vergadering vertegenwoordigt op directe manier of via getrapte 

vertegenwoordiging alle leden11 van de organisatie. 

9

 Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen zelfstandige of autonome (regionale) 

entiteiten die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene 

vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid. 

De RvB kiest er voor dit pas in te voeren in 2021. Het moment waarop de 

volledig RvB opnieuw dient gekozen te worden
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Interne Verantwoording 

 

 

  

1

De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen van de organisatie wordt 

vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de organisatie

Voorstel om dit 

aan passen in 

intern reglement 

en bij volgende 

statutenwijziging

2

De functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van secretariaatscoördinator 

worden niet gecumuleerd

3

 De organisatie legt in de statuten de onverenigbaarheden met lidmaatschap van de raad 

van bestuur vast.

4

 De raad van bestuur legt de aan de SC gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden vast in het huishoudelijk reglement. Indien meerdere personen een 

directiefunctie bekleden dan maakt het reglement duidelijk hoe de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de directieleden onderling verdeeld 

zijn. 

Gepland in 2020

5

De raad van bestuur houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de SC. Gepland in 2020

6

 De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het door de raad van bestuur 

voorgestelde meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en strategie, en de lange 

termijn financiële planning. 

7

 De organisatie heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene 

vergadering benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de 

financiële informatieverstrekking van de organisatie

8

De raad van bestuur evalueert op jaarlijkse basis haar eigen samenstelling en werking. Gepland in 2020

9

De raad van bestuur stelt een gedragscode op die van toepassing is op bestuurders, 

directie en personeel, en onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante 

actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en ze begrijpen

Dit werd in 2019 

gedeeltelijk in 

orde gebracht. 

Nog niet ok voor 

alle doelgroepen

Verder afwerking gepland in 2020 

10

De raad van bestuur stelt procedures inzake belangenconflicten vast die van toepassing 

zijn op de leden van de raad van bestuur.

Gepland in 2020

11

 De raad van bestuur legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast

Afbakening bevoegdheden tussen SC en RvB niet 

vermeld in reglementen
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Zachte indicatoren 

Voor de zachte indicatoren heeft de VKF een overeenkomst met Sport Vlaanderen. Op volgende 

zachte indicatoren zet de VKF in (rijen in het geel): 

 

 

In 2019 moest worden ingezet op punt 13. 

Het intern reglement VKF bepaalt het doel en de gedelegeerde taken en bevoegdheden, samenstelling 

en rapporteringsverplichtingen van de commissies. 

Beslissingen van commissies dienen ten allen tijde goedgekeurd worden door het bestuursorgaan. 

Deze moeten steeds passen in de strategie van de federatie. 

# Zachte indicator *Huidige 
score (0-4) 

Streefdoel score (0-4) 

2017 2018 2019 2020 

1 De organisatie publiceert een 
jaarverslag 

0 1 2   

2 De organisatie rapporteert over het 
omgaan met de code goed bestuur in 
de Vlaamse sportfederaties 

0     

3 De website van de organisatie 
vermeldt basisinformatie over de 
aangesloten clubs 

3  4   

4 De organisatie heeft gelimiteerde 
ambtstermijnen 

0     

5 De organisatie heeft een 
gedifferentieerde, evenwichtige en 
competente raad van bestuur 

0  
 

 
 

6 De organisatie betrekt interne 
belanghebbenden in haar beleid 

2     

7  De organisatie heeft een beleid inzake 
sociale verantwoordelijkheid 

1     

8 De organisatie heeft een financieel of 
audit comité 

1     

9 De organisatie heeft een gedragscode 0    3 

10 De organisatie heeft externe leden in 
haar raad van bestuur 

1     

11 De organisatie heeft een gepast 
systeem voor risicobeheersing 

1     

12 De organisatie heeft geschikte 
klachtenprocedure 

0     

13 De raad van bestuur delegeert op 
gepaste wijze taken aan comités 

2   3  

14 De organisatie heeft een beleid inzake 
de bestrijding van match-fixing 

0     

*Zelfinschatting door de federatie 
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Het intern reglement werd nog niet in die zin aangepast dat de comités de mogelijkheid hebben hun 

adviezen/beslissingen toe te lichten. Doch in de praktijk wordt dit wel toegepast. In elke commissie 

zetelt een persoon die lid is van het bestuursorgaan, waardoor er tijdens een vergadering steeds de 

nodige zaken kunnen toegelicht worden. 

Ook het feit dat, indien het bestuursorgaan afwijkt van het advies van een commissie, dit wordt 

toegelicht en gemotiveerd, staat nog niet vermeld in het intern reglement. Doch in praktijk wordt dit 

wel toegepast. 

‘Commissies en werkgroepen’ is een vast item op de agenda van de bestuursvergaderingen. Op die 

manier blijft het bestuursorgaan goed op de hoogte van de werking van de commissies. 

Indien zich binnen een commissie problemen of moeilijkheden voordoen, zorgt het bestuursorgaan 

ervoor dat dit opgelost geraakt. 

Het intern reglement wordt in de loop van 2020 herbekeken. Bovenstaande zaken zullen zeker 

opgenomen worden. 

 

  2017 2018 2019 2020 

A01 Tegen maart 2017 zijn de statuten aangepast  MAART MAART MAART  

A02 
Tegen eind januari 2017 is er een eerste ontwerp 
van VKF Huishoudelijk Reglement 

MAART MAART 
WORDT NOG 
VERDER AAN 

GEWERKT 

A03 

Tegen eind 2017 voldoet de VKF-werking aan 50% 
van de harde indicatoren zoals vermeld in het 
‘Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling 
van de algemene erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden voor de 
georganiseerde sportsector’ van 2016. 

DEC 
 

DOORLOPEND 
 

A04 

Tegen eind 2017 is er een overzicht van de zachte 
indicatoren zoals vermeld in het ‘Besluit van de 
Vlaamse Regering tot vaststelling van de 
algemene erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden voor de 
georganiseerde sportsector’ van 2016, die 
moeten geoptimaliseerd worden. 

DEC 
 

DOORLOPEND 
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 Tegen eind 2017 heeft de VKF een geoptimaliseerd financieel beleid. 

Eind 2018 werd het financieel beleid verder geoptimaliseerd waardoor in 2019 driemaandelijks een 

financiële rapportering werd voorgesteld aan de bestuurders. In deze rapportering werd steeds een 

overzicht gegeven over de stand van zaken van de realisatie kosten en opbrengsten.  

Tijdens de Algemene Vergadering werd de bestaansreden van het financieel auditcomité voorgesteld 

aan de leden van de VKF. Daarbij werd een toelichting gegeven over de taken en de samenstelling. De 

vergadering aanvaardt unaniem de aanstelling van het auditcomité.  

Op de AV werd een oproep gedaan aan kandidaten die wensen te zetelen in dit comité.  

De samenstelling van het financieel auditcomité werd, door een ontslag en een nieuwe kandidatuur, 

veranderd. Het bestuur keurt tot aan de volgende Algemene Vergadering volgende samenstelling 

goed: 

Voorzitter Edith Blaton 

Leden Frans De Wolf 

Cathy De Meulenaere 

 

Leden van het bestuur worden uitgenodigd om als waarnemers aanwezig te zijn op de besprekingen 

van het financieel auditcomité. Bij de besluitvormingen dienen de waarnemers de vergadering te 

verlaten. Bovenstaande samenstelling zal op de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd 

worden aan de leden van de VKF.  

In 2019 werden de mandaten en taken van het financieel auditcomité gefinaliseerd en goedgekeurd 

door het bestuur, dd 8 juni 2019.  

Met de samenwerking van het financieel auditcomité werd duidelijk dat er te weinig kosten zijn voor 

de beleidsdomeinen. Vanuit het financieel auditcomité wordt geadviseerd om via planningen van het 

beleid de financiële rapportering op te maken, zodanig er een overzicht ontstaat van waar we nog 

moeten op inzetten. 

Evaluatie 

De werking van het financieel auditcomité en de rapportering moet in 2020 geoptimaliseerd worden 

ifv het beleidsplan. In december werden hierover afspraken gemaakt en deze zullen in 2020 afgetoetst 

worden aan de realiteit.  

  2017 2018 2019 2020 

A01 
Driemaandelijks wordt een financiële rapportering 
voorgelegd aan de raad van bestuur VKF.  

DOORLOPEND 

A02 Opmaken financieel rapport  DOORLOPEND 
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2.1 PERSONEEL EN SECRETARIAAT 

SD 2 Tegen einde van de beleidsperiode heeft de VKF een efficiënt personeelsbeleid 

geïmplementeerd.  

OD 1: Eind 2020 worden de taken optimaal verdeeld conform de personeels-competenties. 

Een overzicht van het personeel in 2019:  

 VTE Decretale vereiste 

Anneleen Devlaminck 1,00 Master LO 
Katrien Bogaert 0,80 Master LO 
Niki De Brucker 1,00 Trainer B 

 

Op 25 september behaalde de coördinator haar diploma ‘Trainer B’ waardoor het personeelsbestand, 

samen met de master LO, voldoet aan de decretale voorwaarden.  

In 2019 werden de personeelsprofielen geagendeerd op de bestuursvergadering. Deze werden niet 

overlopen aangezien er teveel moeilijkheden heersten tussen het personeel en het bestuur. In 

augustus besloot de VKF een overleg te plannen tussen het bestuur en het personeel. Er heerst een 

algemeen probleem in de communicatie tussen beide partijen. Er zijn geen eenduidige richtlijnen, de 

verwachtingen t.a.v. het personeel zijn verschillend, afhankelijk van bestuurder tot bestuurder.  

Volgend besluit werd bekrachtigd op de bestuursvergadering, dd. 14.09.2019: 

“Met een meerderheid van stemmen keurt de raad van bestuur goed dat de coördinator de 

dagdagelijkse operationele verantwoordelijkheid neemt en deze coördineert met het personeel. 

In december zal deze beslissing en de werking hiervan geëvalueerd worden.” 

Op basis van het overleg werden de profielen aangepast en staan deze gepland in 2020 als 

agendapunt van de bestuursvergadering.  

In september werd een rapportering voorgesteld aan de bestuurders inzake de taken, de 

uurbesteding, verloning en het aantal VTE in 2020. In 2020 zal de VTE gereduceerd worden tot 2.6 

VTE. Op basis van deze rapportering neemt het bestuur een halftijdse administratieve kracht aan 

gedurende 1 jaar. De sollicitaties zullen in de loop van 2020 starten. Met de komst van een halftijdse 

administratieve kracht zullen we In 2020 een personeelsbestand hebben van 3,1 VTE. 

Evaluatie 

De personeelsprofielen zijn opgemaakt in 2019 en dienen goedgekeurd te worden in 2020. Door de 

komst van de nieuwe werkkracht en de bijkomende taken, zal de taakverdeling opnieuw herbekeken 

moeten worden in 2020. 
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  2017 2018 2019 2020 

A01 Overzicht maken van het volledige VKF-takenpakket OK  

A02 Personeelsprofielen en competenties worden gedefinieerd  DEC OK 
Goed-

keuring 
bestuur 

A03 
Eind 2017 is er een profiel opgemaakt van een 
secretariaatsmanager.  

OK    

A04 
Eind 2018 is het VKF-secretariaat naar één locatie 
gebracht.  

OK    

A05 
Eind 2020 voldoet het personeelsbestand aan de decretale 
voorwaarden. 

  OK DEC 

2.2 KADERVORMING 

SD 3 Tegen eind 2020 stijgt de kwantiteit van het aantal gediplomeerde trainers naar 

minstens 22 per 1000 leden.  

OD 1: Tegen eind 2020 heeft elke karateclub minstens 1 gediplomeerde trainer = minstens 

initiator karate. 

Er is een nauwe samenwerking en betrokkenheid tussen de VKF en de VTS-denkcel karate. De denkcel 

komt twee keer per jaar samen om de werking van de VTS en karate te analyseren en te evalueren. 

VTS-cursussen worden in overleg gepland. De communicatie tussen de verschillende leden gebeurt 

snel, open en direct.  

Promotie rond de VTS-cursussen gebeurt via de website, facebook, de nieuwsbrief en de clubmailing.  

In 2019 werden volgende VTS-cursussen ingericht: 

 

Aspirant-Initiator Wijnegem  15 deelnemers 
15 geslaagd 

Aspirant-Initiator Deinze 9 deelnemers 
9 geslaagd 

Aspirant-Initiator Mechelen  Afgelast 
te weinig inschrijvingen 

Aspirant-Initiator Mechelen  6 deelnemers 
6 geslaagd 

Aspirant-Initiator Oostende  11 deelnemers 
11 geslaagd 
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Initiator Assenede 14 deelnemers 

14 geslaagd 

Initiator Herentals Gestart op 21.09.19, loopt 
af in maart 2020 

Initiator Kortrijk  9 deelnemers 

9 geslaagd 

Instructeur B Gent 8 deelnemers 
7 geslaagd 

Trainer B Gent Gestart op 09.11.19 loopt 

af in december 2020 

 

Er werden 1 assimilatie tot initiator en 1 EVC-procedure tot trainer B goedgekeurd. 

Er werd volop ingezet op de cursussen aspirant-initiator en initiator, omdat de denkcel karate op die 

manier hoopt de doorstroming naar de cursussen tot instructeur B en trainer B te garanderen.  

In 2019 waren er geen bijscholingen of aanwervingen van nieuwe docenten. Het docentenkorps hield 

een vergadering op 15 december 2019. 

Als extra incentive betaalt de VKF de helft van het inschrijvingsgeld terug als de kandidaat slaagt voor 

de cursus.  

 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat er in 2019 34 trainers extra aangesloten waren in vergelijking met 

2018. We zien een verklaarbare stijging bij de diploma’s waarvan er cursussen werden ingericht.  

Op 31/12/19 waren er binnen VKF 49,16 trainers per 1000 leden inclusief aspirant-initiators. Indien we 

de aspirant-initiators niet meetellen zijn er 37,03 gediplomeerde trainers per 1000 leden. Het totaal 

aantal gediplomeerde trainers per 1000 leden nam dus af, maar het absolute aantal trainers steeg 

wel. Dit kunnen we verklaren door het groeiende ledenaantal.  
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In 2019 waren er 669 trainers actief, waarvan 44 % gediplomeerd zijn. In totaal dus een lichte stijging 

van het aantal actieve trainers, maar stagnatie van het percentage gediplomeerden. 

Op een totaal van 482 gediplomeerden, zijn er 297 of 61 % actief als lesgever in een club. 184 

personen of 38 % beschikken over een diploma, maar zijn niet actief als lesgever.  

Op datum van 31/12/2019 beschikte 71.6% van de aangesloten clubs over minstens 1 gediplomeerde 

trainer, of een stijging van 4.5%. De overige 28.4% moeten we tegen eind 2020 te stimuleren om een 

diploma, minimum ‘initiator’, te behalen. De komende beleidsperiode zal er nagedacht worden op 

welke manier we deze mensen kunnen overtuigen en op welke manier we als federatie erin kunnen 

slagen dit te verwezenlijken.  
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Evaluatie  

De VTS-werking kent, mede dankzij de DSKO en de goede werking van de denkcel, een grote vorm van 

continuïteit. Op vraag van de denkcel blijft het aantal vergaderingen twee per jaar.  

De actiepunten van deze doelstellingen blijven doorlopend gedurende de volledige beleidsperiode 

 

SD 4 Bestendigen en optimaliseren van een kwaliteitsvolle arbitrage  

OD 1: Jaarlijks wordt het arbitrageteam ondersteund voor het voeren van een kwalitatieve 

arbitrage op wedstrijden  

De VKF heeft twee arbitragekorpsen:  

1 Scheidsrechters WKF  

2 Scheidsrechters Ippon.  

Beide strekkingen werken volwaardig en autonoom van elkaar, gezien de verschillende reglementen 

en wedstrijdsystemen.  

Scheidsrechters WKF: 

Op de diverse nationale en internationale kampioenschappen worden de scheidsrechters uitgenodigd 

om te arbitreren. Zij krijgen voor aanvang van de wedstrijd een briefing van de hoofdscheidsrechter. 

De scheidsrechters kunnen steeds bij elkaar en bij de leden van de scheidsrechterscommissie terecht 

voor vragen en feedback. Waar mogelijk, wordt ook de nodige hard- en software ter beschikking 

gesteld om een vlot wedstrijdverloop te garanderen. 

44%

56%

2019

#actieve trainers met diploma #actieve trainers zonder diploma
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Scheidsrechters ippon: 

De VKF-ippon scheidsrechters volgen het ippon-wedstrijdreglement. Dit is gebaseerd op het ESKA- 

reglement. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen KATA- en KUMITE-scheidsrechters. 

Voor KATA moet er respect zijn voor de verschillende stijlen binnen de karate. In de komende 

beleidsperiode zal er meer duidelijkheid gecreëerd worden in hoeverre de VKF dit kan verwezenlijken 

met de verschillende leerscholen.  

Voor KUMITE geldt het ippon-wedstrijdreglement. Op dit moment bestaat de groep ippon 

scheidsrechters voornamelijk uit scheidsrechters van de leerschool JKA. Iedereen van de VKF kan 

ippon scheidsrechter worden, mits het bijwonen van de gevraagde cursussen en het afleggen van een 

examen. 

Evaluatie 

Het arbitrageteam kent een goede werking en opvolging. Het blijft belangrijk om aandacht te blijven 

hebben voor een instroom en opleiding van nieuwe scheidsrechters.  

Gedurende de gehele beleidsperiode wordt de continuïteit van de ondersteuning verzekerd. 

OD 2: Jaarlijks worden er minstens drie vormingen georganiseerd voor het arbitrageteam 

De arbitragecommissie WKF organiseert telkens twee scheidsrechterscursussen per jaar. De eerste in 

februari is bedoeld om nieuwe scheidsrechters op te leiden. De tweede, in september, focust op de 

algemene bijscholing voor alle actieve scheidsrechters. Scheidsrechters kunnen hun niveau verhogen 

door middel van examens.  

Tijdens de arbitragecursus WKF op 17 februari 2019 namen 3 nieuwe, 15 bestaande en 10 coaches 

deel. Aan de cursus op 1 september 2019 namen 23 scheidsrechters deel.  

De arbitragecommissie WKF organiseert jaarlijks vier praktijkstages per jaar. Deze worden 

georganiseerd tijdens trainingen van atleten, zodanig de scheidsrechters de theorie in de praktijk 

kunnen omzetten. 

Om het goede verloop van de WKF-wedstrijden te garanderen, organiseert de arbitragecommissie 

jaarlijks een timekeeperscursus. Het doel van deze cursus is het opleiden en bijscholen van nieuwe en 

bestaande timekeepers. 
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In 2019 werd geen bijscholing georganiseerd voor de ippon scheidsrechters.  

Afvaardiging nationale wedstrijden Wedstrijdsysteem 

Vlaams Kampioenschap  WKF & Ippon 

Belgische Kampioenschap  

Maitochi Kachi Cup Ninove WKF 

Tomodachi Cup  WKF 

Zipangu Cup WKF 

PK Limburg  WKF 

PK Antwerpen WKF 

Beker van Hoeselt WKF 

Shoto United Ham WKF 

PK Oost-Vlaanderen WKF 

Beker van Luik WKF 

Beker van ’t kamp WKF 

Beker van Oostkamp WKF 

Gala-tornooi Ippon 

Kazoku-Cup Ippon 

Tornooi van Eeklo Ippon 

Dynamic Cup  Ippon 

 

 

Internationale arbitrage 

In 2019 vaardigde de scheidsrechterscommissie WKF een scheidsrechter af naar de internationale 

vorming en opleiding. Kris Vansteenwegen haalde in februari 2019 het diploma judge B kata en kumite 

op de cursus op het EK junioren, kadetten, U21 in Denemarken.  

Ook werden er diverse scheidsrechters afgevaardigd naar verschillende internationale tornooien. Op 

die manier blijft de kennis van de scheidsrechters actueel, up to date en doen ze internationale 

ervaring op.  
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De VKF had eind 2019 twee scheidsrechters van internationaal niveau WKF. 

Afvaardiging internationaal 

EK jun, kad, U21 Aalborg (Denemarken) 

PL Paris 

SA Salzburg 

EK senioren (Guadelajara) 

Krokoyama Cup  

Lion Cup  

Tjech Open (Pilzen) 

Sittard Cup  

PL Madrid  

Open El Hatri Eindhoven 

Helsinki Karate Open  

ESKA 

WSKA 

Interland Italië 

 

Evaluatie 

In totaal organiseerde de VKF twee bijscholingen voor haar scheidsrechters WKF. De WKF 

organiseerde daarbij nog praktijkstages en er werd een internationale vorming gevolgd.  

Diverse scheidsrechters werden afgevaardigd naar internationale wedstrijden.  

2.3 COMMUNICATIE EN PROMOTIE 

SD 5 Tegen eind 2020 heeft VKF een communicatiebeleid 

OD 1: Tegen eind 2018 heeft VKF een intern communicatiebeleid 

In 2017 werd de VKF gereorganiseerd. 2 strekkingen vloeiden wegens aanpassingen in het decreet van 

de erkende sportfederaties samen, de VKA en de VKV. Dit bracht met zich mee dat er een 

reorganisatie moest gebeuren van de taken en de bevoegdheden. Een ontwikkeling hierin is dat de 

VKF naar een gecentraliseerd secretariaat gegaan is en een verandering van het bestuursorgaan. Door 

de veranderingen van bevoegdheden, taken en secretariaat wordt ook stilgestaan bij de 

communicatielijnen die de VKF wil inzetten. Dit vraagt een wijziging in het communicatieplan.  
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In 2018 werd in functie van het optimaliseren van het communicatiebeleid een aantal pijlers 

opgesomd inzake de communicatie van de VKF:  

1. Interne communicatie 

→ Bestuursorgaan 

→ Federatiemedewerkers 

→ Leerscholen/commissies/provinciale comités 

→ Vrijwilligers 

 

2. Externe communicatie 

→ Clubs 

→ Individuele leden 

→ Nieuwe leden 

→ Publiek/media 

Om voorstellen op te maken werd door het bestuur een mandaat gedelegeerd aan de werkgroep 

communicatie. Deze werkgroep bestaat uit 2 leden: Niki De Brucker en Rudi Holemans.  

In functie van het optimaliseren van het interne communicatiebeleid werd een denkdag gepland in 

februari 2019. Deze denkdag werd afgelast. In de plaats hiervan werd een informatiesessie, geleid 

door Sport Vlaanderen, georganiseerd over ‘Goed Bestuur’ om te bekijken wat dit betekent voor de 

huidige bestuurders.  

Uit deze sessie werd duidelijk dat de VKF gebrek heeft aan een visie en missie waarop een duidelijk 

beleid gevoerd kan worden. Daarnaast is de verhouding tussen het bestuur, als strategisch orgaan, en 

het personeel, als operationeel orgaan, onduidelijk. Een duidelijke scheiding van strategische en 

operationele verantwoordelijkheid is noodzakelijk. Daarnaast zijn volgens het bestuur de leerscholen 

een grote struikelblok. De wensen, verwachtingen en noden zitten niet op één lijn.  

Bovenstaande problematiek leidt vaak tot communicatieproblemen. De VKF moet zich eerst focussen 

op het scheppen van duidelijkheid over de verschillende organisatiestructuren inzake de organisatie 

binnen de VKF, hun mandaten en bevoegdheden. Op basis van deze mandaten en bevoegdheden kan 

er werk gemaakt worden van een sterk intern communicatiebeleid.  

Met de resultaten uit de informatiesessie legde het personeel enkele voorstellen voor aan het bestuur 

zoals een nieuwe missie, visie, organogram en profielen voor de commissies. Deze werden in 2019 

niet ten gronde besproken.  

Er werd in 2019 heel sterk ingezet op de verhouding tussen de algemene VKF-werking en die van haar 

leerscholen. Verschillende vergaderingen vonden plaats met de vertegenwoordigers van de 

leerscholen. Er blijft onduidelijkheid over hoe de VKF de verwachtingen van de leerscholen kan 

inlossen. Sport Vlaanderen wordt in 2020 uitgenodigd om meer informatie te verschaffen over deze 

onduidelijkheid.  

De werkgroep communicatie stelde voor om de plannen i.v.m. een nieuw logo en huisstijl voorlopig uit 

te stellen. Zolang we geen duidelijkheid hebben over onze visie, missie en strategische doelstellingen, 

heeft het geen zin om een communicatiebeleid te ontwikkelen. 

De opmaak van de missie en visie werd aan het beleidsplanteam gedelegeerd. Het doel is om het 

nieuw beleidsplan te kunnen starten met een gedragen missie en visie, alsook met duidelijkheid over 
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de mandaten en bevoegdheden van de verschillende organisatiestructuren binnen de VKF 

(commissies, clubs, vrijwilligers, leerscholen e.a.).  

Voor het bereik van onze clubs en karateka’s werd in 2019 verder ingezet op de clubmailing, facebook 

en de website. Ze worden steeds op de hoogte gehouden van lopende zaken (nieuwe beleidsplan, 

evenementen, ethische zaken e.d.).  

Met oog op het nieuwe beleidsplan werd een enquête verstuurd naar de clubs waarin ook naar het 

thema communicatie gevraagd werd. Daarin zien we dat een meerderheid tevreden is over de 

communicatie binnen de VKF. Echter zien we dat hier duidelijk nog een groeimarge is. Deze 

groeimarge nemen we mee in de nieuwe beleidsperiode. 

 

  
Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

NVT 

Er wordt voldoende geïnformeerd via sociale 
media. 

1,1 % 12,8 % 25,5 % 36,2 % 19,1 % 5,3 % 

Er worden duidelijke communicatiebronnen 
gebruikt om te informeren 

0 6,4 % 29,8 % 45,7 % 17,0 % 1,1 % 

De karateclub is tevreden met de clubmailing. 0 1,1 % 17,0 % 51,1 % 30,9 % 0 

De karateclub ontvangt de nieuwsbrief. 0 2,1 % 2,1 % 51,1 % 43,6 % 1,1 % 

De karateclub promoot de VKF-nieuwsbrief 
aan zijn leden. 

3,2 % 12,8 % 28,7 % 38,3 % 16,0 % 1,1 % 

De karateclub is tevreden met de website. 1,1 % 5,3 % 17,0 % 48,9 % 26,6 % 1,1 % 

De website bevat voldoende informatie. 0 7,4 % 17,0 % 43,6 % 30,9 % 1,1 % 

De nodige informatie is makkelijk terug te 
vinden op de website. 

1,1 % 12,8 % 23,4 % 37,2 % 24,5 % 1,1 % 

De lay-out van de website is overzichtelijk 0 13,8 % 16,0 % 41,5 % 27,7 % 1,1 % 

Alle evenementen, welke goedgekeurd zijn, 
zijn te vinden op de website 

1,1 % 7,4 % 13,8 % 53,2 % 24,5 % 0 

Gemiddelde 0.76% 8.19% 19.03% 44.68% 26.08% 1.3% 
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Het gebruik van facebook gaat nog steeds in stijgende lijn met een gemiddelde groei van 45%.  

 

 

Bij de clubmailing, via Mailchimp, zien we een lichte daling in zowel het openen als in het verder 

klikken in de clubmailing.  
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Evaluatie 

Een duidelijk beleid: ‘Wie willen we bereiken met welke informatie?’ staat nog niet op punt.  

We hopen in 2020 de organisatiestructuren, mandaten, bevoegdheden e.d. vast te leggen zodanig we 

de nieuwe beleidsperiode kunnen starten met de opmaak van een intern communicatieplan. 

  2017 2018 2019 2020 

A01 
Communicatieplan opmaken voor clubs 
en leden 

OK OK 
ENQUÊTE 

OK VISIE MISSIE 
ORGANI 

SATIE A02 
Communicatieplan opmaken voor RVB en 
secretariaatsmedewerkers 

NIET 
OK 

JUNI 
INFOSESSIE

OK 

A03 Ontwerpen website OK OK   

 

OD 2: Tegen september 2020 is de Vlaamse media op de hoogte van karate als Olympische 

sport 

De VKF wil toekomstgericht en positief blijven ondanks de heersende onduidelijkheid. Om ons op 

voorsprong te zetten heeft het personeel diverse bijscholingen gevolgd inzake promotie en 

communicatie: 

 VSF Inspiratiedag: merkbeleving en storytelling 

 Communicatiecampagnes in sportfederaties 

 Meer bereik met sociale media 

 Profileer je sportfederatie 

We merken op dat de Vlaamse media reeds op de hoogte zijn dat karate in 2020 voor het eerst op het 

Olympisch programma staat. Enkele interviews werden afgenomen bij de atleten en de VKF, onder 

meer het interview dat verschenen is in ‘Sport & Strategie’.  

Daarentegen zal moeten bekeken worden of het nog relevant is om breed te communiceren over 

karate als Olympische sport aangezien onze sport in 2024 in Parijs niet meer zal worden beoefend 

 

  2017 2018 2019 2020 

A01 Pers Communicatieplan opmaken  
NIET 
OKE 

Doorlo
pend 

OK 
INFOR
MEREN 
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SD 6 Tegen eind 2020 kennen alle Vlaamse sportdiensten het sportaanbod van karate.  

OD 1: Tegen 2020 worden in Vlaanderen brochures bezorgd waarin alle karateaspecten 

(doelgroepen, self-defence…) worden gepromoot. 

We hebben in 2019 vooral stilgestaan op welke manier we de huidige clubs beter kunnen informeren 

over de federatie, haar structuren en werking. Hiervoor moet werk gemaakt worden van duidelijke 

organisatiestructuren zodat we de juiste communicatiewegen kunnen volgen.  

We zullen in 2020 de wijze waarop we karate kunnen promoten bekijken zodat we een duidelijke start 

kunnen nemen in het nieuw beleidsplan. 

  2017 2018 2019 2020 

A01 
Oprichten werkgroep 'Informatie brochure karate aan 
gemeentelijke sportdiensten'. 

NIET 
OK 

NIET 
OK 

NIET 
OK 

 

A02 Opmaken brochure ivm karate 
NIET 
OK 

NIET 
OK 

NIET 
OK 

 

A03 Ronddelen informatie brochure 
NIET 
OK 

NIET 
OK 

NIET 
OK 

 

 

2.4 GEZOND EN ETHISCH SPORTEN 

SD 7 GES-beleid binnen VKF verder optimaliseren 

OD 1: Tegen 2020 zijn alle organisatoren van wedstrijden op de hoogte van het 

antidopingbeleid 

Op de website werd onder ‘organisatie evenementen’ de nodige informatie geplaatst inzake het 

antidopingbeleid voor wedstrijdorganisatoren. Dit werd ook in een clubmailing vermeld. 

Er werd een eerste aanzet gegeven om een roadmap te maken voor de organisatoren van 

wedstrijden. Hierin wordt voldoende aandacht geschonken aan de verplichtingen rond antidoping. De 

roadmap zelf wordt in de loop van 2020 verdeeld en gepubliceerd. 

Voor de elite-atleten werd een bijscholing georganiseerd over doping en voedingssupplementen op 4 

mei. Dit infomoment heeft echter niet plaatsgevonden omdat er niet voldoende elite-atleten 

aanwezig konden zijn. 
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Evaluatie 

Er werden in 2019 al heel wat stappen ondernomen om iedereen op de hoogte te stellen van het 

antidopingbeleid. 

Dit wordt nog verder geoptimaliseerd in de loop van 2020. 

  2017 2018 2019 2020 

A01 
Vanaf 2017 is er op alle erkende wedstrijden controle 
op organisatievoorzieningen inzake anti-
dopingvereisten 

DOORLOPEND 

 

OD 2:  Tegen 2020 is er een beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag   

De overheid verplicht de sportfederaties om een beleid op te zetten, voornamelijk over seksueel 

grensoverschrijdend gedrag (SGG). Het afgelopen anderhalf jaar hebben we samen met onze Gezond- 

en Ethische Commissie (GES-commissie) nagedacht over het beleid.  

We willen ons als federatie niet verengen op enkel het thema SGG. We hebben bewust gekozen voor 

een algemeen beleid ‘Integriteit’ waarin alle aspecten aan bod kunnen komen (psychisch welzijn, 

pesten ed…). Het is wel zo dat we gekozen hebben om nu meer aandacht te besteden aan het thema 

SGG omdat het een veelbesproken thema is binnen de maatschappij en jammer genoeg ook binnen 

sportorganisaties. 

Het integriteitsbeleid VKF houdt het volgende in:  

 Omkadering integriteit 

 Kwaliteitsbeleid 

o Ethiek binnen de VKF (karatecode, gedragscodes, rechten van het kind in karate ed) 

o Adviesverlenende en beslissende functies/organen betreft ethiek (Verantwoordelijke 

ethiek, GES-commissie, bestuursorgaan, tuchtcommissie, aanspreekpersoon 

integriteit (API) ed) 

 Preventief beleid betreft ethiek 

o Sensibiliseren clubs via bijscholingen, integriteitscharter1 en kwaliteitslabels2) 

o (Eventuele terugkomdagen voor API’s) 

 Reactief beleid 

o Handelingsprotocol indien er een melding is van de aantasting van de integriteit.  

 Fiches: 

o Allerlei documenten ter ondersteuning van de clubs 

 

Het integriteitsbeleid werd op de bestuurdersvergadering, dd. 09 november 2019, goedgekeurd. Dit is 

geen definitief beleid. Dit kan steeds aangepast worden naargelang de noden en eventuele 

 
1 Integriteitscharter: Dit charter kunnen clubs ondertekenen. Ze kunnen dit plaatsen op hun website en zal zichtbaar zijn op 
de website van VKF.  
2 Kwaliteitslabels: VKF zal de clubs ondersteunen met documenten, informatie, advies ed. Door het volgen van een 
stappenplan kunnen clubs kwaliteitslabels verkrijgen via de federatie. 
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gebeurtenissen. Het zal een wisselwerking worden met de verschillende belanghebbende binnen de 

VKF. 

De federatie haar grootste taak is om alle clubs te informeren en te sensibiliseren. We willen dit als 

volgt aanpakken: 

 Via clubmailing/website karateka’s op de hoogte brengen van het integriteitsbeleid 

 Eerste toelichting over het integriteitsbeleid van de VKF op de Algemene Vergadering, dd. 7 

maart 2020. 

 Bijscholing ‘Sport met Grenzen’ organiseren voor alle clubs 

De bijscholingen zullen eind april 2020 starten. We starten met 4 bijscholingen gespreid over heel 

Vlaanderen (Regio’s: Roeselare, Asse, Antwerpen, Hasselt). Afhankelijk van de vraag kunnen we 

bekijken of er meer bijscholing georganiseerd moeten worden.  

Aangezien het belang van het thema, het taboe en de angsten die ontstaan, vinden we het belangrijk 

om zoveel mogelijk clubs mee te nemen in ons verhaal. Daarom heeft de VKF een incentive voorzien 

voor elke deelnemende club aan de bijscholingen. Zij krijgen vanuit de federatie het vlaggenspel gratis.  

Evaluatie 

We hebben in 2019 het beleid verruimd naar de algemene integriteit. Door dit zijn de clubs nog niet 

ten volle op de hoogte gebracht van de procedure. Commissies en leerscholen werden reeds op de 

hoogte gebracht zodanig zij het beleid kunnen ondersteunen. Er werd voor 2020 een stappenplan 

opgezet met de voorziene bijscholingen.  

  2017 2018 2019 2020 

A01 
Handelingsprotocol opmaken over SGG binnen de 
Federatie.  

 OK   

A02 
Aangesloten clubs op de hoogte brengen van de 
procedure.  

  JUNI 
DOOR 

LOPEND 

A03 
Verdere uitwerking gebeurt binnen de werking van de 
GES-commissie 

  OK  

 

SD 8 Bewustwordingsbeleid creëren betreffende preventie van specifieke 

karateaandoeningen tegen eind 2020 

OD 1: Tegen eind 2018 hebben we een duidelijk inzicht in de problematiek betreffende 

preventie van specifieke karate-aandoeningen met duidelijk onderscheid naar jongeren, 

volwassenen en senioren.  

Get fit to karate 

Op 19 mei werd de bijscholing ‘Get fit to Karate’ voor een tweede keer georganiseerd. Hiermee  wil de 

VKF haar trainers sensibiliseren over letselpreventie.  

Deze bijscholing bestond uit 2 sessies, georganiseerd over een volledige dag te Leuven.  
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De inhoud van de bijscholing: 

• Het belang en nut van sportletselpreventie;  

• de verschillende strategieën voor sportletselpreventie; 

• meerdere mogelijkheden om sportletselpreventie te organiseren. 

Er waren 9 deelnemers aan deze bijscholing. 

Er wordt voorzien om deze bijscholing om de zoveel tijd te hernemen. 

De kennis van 'Get Fit 2 Sport' wordt ook geïntegreerd in het vak 'Veilig sporten preventief luik' van de 

basismodule Algemeen Gedeelte Initiator. 

Onderzoek sportletselpreventie 

In 2019 werd een onderzoek gedaan naar sportletselpreventie. Er werd onderzocht welke de meest 

voorkomende letsels zijn bij ongevallen bij de uitoefening van karate 

Het onderzoek werd gedaan volgens deze methodologie: 

• De gegevens van sportletsels van de VKF gaven te veel variatie tussen de verschillende jaren 

• 2018 lijkt een normaal patroon te vertonen (133 bruikbare gevallen) 

• StatBel gegevens gebruikt voor de vergelijking 

Urgentiebehandelingen heelkunde & sportletsels 

• per 10.000 ‘inwoners’ 

• ‘Bayesian Model Averaging’ -> Logistische regressie 

 

 

Enkel op data van 2018 – 133 ongevallen op 9473 karateka’s  
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Uit het onderzoek blijkt dat, in vergelijking met andere sportblessures, karateka’s zich vooral blesseren 

aan handen, vinger, voeten en tenen. Om verder te kunnen onderzoeken, zou er een betere spreiding 

van specifieke data nodig zijn.  

Met deze informatie kunnen we niet echt iets doen rond preventie. De gegevens worden wel 

vermeld op de website. 

Preventief Sportmedisch Onderzoek 

We onderzochten in de loop van 2019 of we als federatie een preventief medisch onderzoek kunnen 

verplichten aan onze karateka’s. Dit zit echter in een eerste fase en hierover moet nog meer 

informatie verzameld worden. 

Op de website werd wel al een link naar www.sportkeuring.be geplaatst met de vermelding ‘Als 

Vlaamse Karate Federatie adviseren wij onze karateka's om een sportmedisch onderzoek te laten 

doen!’ 

Evaluatie 

De doestelling werd gehaald. Toch moeten we er ons van bewust zijn dat dit een proces is en we hier 

blijvend aandacht aan moeten schenken. 

  2017 2018 2019 2020 

A01 Medische commissie stelt een vragenlijst op  OK   

A02 Vragenlijst wordt digitaal gecommuniceerd  SEPT OK  

A03 
Analyse en interpretatie van de gegevens door de Medische 
commissie 

 DEC OK  

 

OD 2: Tegen eind 2019 is het actieplan betreffende preventie van specifieke 

karateaandoeningen geïmplementeerd 

De resultaten van het onderzoek waren onvoldoende om een actieplan uit te werken. De VKF merkt 

op dat het aantal ongevallen zo klein is dat in 2020 de vraag gesteld moet worden of preventie 

relevant is.  

Er zal verder bekeken worden of we een Preventief Sportmedisch Onderzoek op maat van de karateka 

kunnen implementeren. Er zijn contacten met de mensen van sportkeuring om na te gaan wat de 

mogelijkheden zijn. 

  

http://www.sportkeuring.be/
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  2017 2018 2019 2020 

A01 
Opmaak actieplan in samenspraak met de Medische 
commissie 

  JAN JAN 

A02 
Acties, volgens prioriteit, zoals beschreven in het actieplan 
rond preventie implementeren en communiceren 

  JUNI JUNI 

A03 
Geïmplementeerde acties zoals beschreven in het actieplan 
rond preventie evalueren 

  NOV NOV 

 

2.5 RECREATIE 

SD 9 Bestendigen van de kwaliteitsvolle thema-stages en andere recreatieve trainingen op 

provinciaal en regionaal vlak.  

OD 1: Jaarlijks worden er per provincie minstens 3 recreatieve activiteiten georganiseerd 

voor alle leeftijdsgroepen. 

De provinciale comités kunnen van VKF een subsidietoelage ontvangen volgens dit subsidiereglement: 

Berekening / Verdeling provinciale subsidies  
 
De provincies kunnen subsidies krijgen voor volgende activiteiten:  
 
1. Organiseren provinciaal kampioenschap:  
Per provincie wordt deze subsidie naar rato van het aantal leden (WKF / Ippon) verdeeld tussen de 
WKF en Ippon werking.  
 
2. Organiseren van activiteiten.  
Onder activiteiten wordt verstaan: trainingen en stages.  
Er moeten minimum 4 activiteiten worden georganiseerd om recht te hebben op de subsidie.  
Per provincie wordt deze subsidie naar rato van aantal leden (WKF / Ippon) verdeeld tussen de WKF 
en Ippon werking.  
 
3. Vergadering  
Per provincie wordt dit bedrag 50/50 verdeeld tussen WKF en Ippon werking. 

 

  



 
VLAAMSE KARATE FEDERATIE 

Jaarverslag – Werkingsverslag 2019 

 

 38 

De provincies organiseerden in 2019 volgende activiteiten: 

Vlaams-Brabant – Ippon en WKF 

Provinciale trainingen: 

09.02.2019 Heverlee 

27.04.2019 Heverlee 

19.10.2019 Heverlee 

04.12.2019 Heverlee 

De provinciale trainingen VKF Vlaams-Brabant werden opengesteld voor niet-leden. Er werd een 

ruimte en een instructeur voorzien om een initiatie te geven. 

Antwerpen 

Ippon 

Provinciale Ippon trainingen te Antwerpen  

(Sporthal Wilrijkse plein; Vogelzanglaan 2020 Antwerpen) vanaf 5e Kyu: 

25.02.2019 45 deelnemers 

11.03.2019 50 deelnemers 

08.04.2019 42 deelnemers 

13.05.2019 46 deelnemers 

02.09.2019 44 deelnemers 

07.10.2019 40 deelnemers 

04.11.2019 40 deelnemers 

 

WKF 

Provinciale trainingen 

12.01.2019 Berlaar 

06.04.2019 Berchem 

14.09.2019 Berlaar 

05.10.2019 Berchem 

09.11.2019 Berchem 
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Limburg 

Ippon 

Provinciale trainingen voor volwassenen te Genk - gemiddeld 30-40 deelnemers: 

10.01.2019 

31.01.2019 

14.02.2019 

14.03.2019 

28.03.2019 

25.04.2019 

16.05.2019 

06.06.2019 

22.08.2019 

05.09.2019 

03.10.2019 

07.11.2019 

05.02.2019 

19.12.2019 

 

WKF 

Open WIKF stage Hoeselt (open Wado Ryu stage) 

02.02.2019 221 deelnemers 

 

Open WIKF stage Eksel (open Wado Ryu stage) 

27.04.2019 198 deelnemers 

 

Open BKSA-stage (15de Memorial Sensei Kase te Hasselt) 

24/26.05.2019 150 deelnemers 

 

Open provinciale training BKSA te Kuringen-Hasselt 

24.09.2019 17 deelnemers 
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OGKKB Herfststage: Gasshuku Goju Ryu   Koersel 

17 tot 19.10.2019 150 deelnemers 

 

Oost Vlaanderen 

Ippon 

Provinciale trainingen te Gent 

gemiddeld 45 deelnemers 

08.01.2019 

07.02.2019 

07.03.2019 

18.04.2019 

07.05.2019 

04.06.2019 

19.09.2019 

17.10.2019 

19.11.2019 

05.12.2019 

 

Internationale JKA stage S. Miyazaki te Gent 

28.06.2019 – 30.06.2019 600 deelnemers 

 

Ippon trainingsstage te Zottegem 

09.03.2019 125 deelnemers 

 

Ippon trainingsstage te Oudenaarde 

09.03.2019 80 deelnemers 

 

Ippon zomertrainingen te De Pinte 

Elke dinsdag en donderdag tijdens juli en augustus 

Gemiddeld waren er 40 deelnemers 
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Ippon trainingsstage te Aalter 

19.10.2019 80 deelnemers 

 

WKF 

Provinciale trainingen: 

02.02.2019 Stekene   35 deelnemers 

21.02.2019 Laarne   35 deelnemers 

23.03.2019 Dendermonde  59 deelnemers 

14.10.2019 Sint-Amandsberg  39 deelnemers 

 

Provinciale stage: 

Duidelijk beschreven doel: ‘Karateka’s van verschillende leerscholen laten samen trainen en 

kennis laten maken met alle aspecten van karate 

19.10.2019 Geraardsbergen 125 deelnemers 

 

West Vlaanderen 

Ippon 

Provinciale trainingsdagen: 

25.05.2019 Knokke 

22.09.2019 Ieper 

 

Provinciale trainingen te Rumbeke: 

25.01.2019 

22.02.2019 

08.03.2019 

26.04.2019 

17.05.2019 

07.06.2019 

20.09.2019 

18.10.2019 
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22.11.2019 

13.12.2019 

 

WKF 

Provinciale trainingen  

31.03.2019 Oostkamp 12 deelnemers 

28.04.2019 Oostkamp 30 deelnemer 

29.09.2019 Oostkamp 32 deelnemers 

27.10.2019 Oostkamp 53 deelnemers 

 

Provinciale stagedag met diverse thema’s 

14.09.2019 Oostende 42 deelnemers 

 

Evaluatie 

De provinciale comités worden door de VKF administratief en financieel ondersteund. 

  2017 2018 2019 2020 

A01 
Administratieve en financiële ondersteuning van de 
recreatieve activiteiten op provinciaal niveau 

Doorlopend 

 

SD 10 Tegen 2020 bereikt VKF 50% van de recreanten met op-hun-maat gerichte 

activiteiten  

OD 1: Vanaf 2019 organiseert VKF jaarlijks minimum 1 recreantenontmoeting 

Op de bestuursvergadering van 10 maart 2018 bracht het secretariaat een voorstel om het concept 

van de recreantenontmoeting uit te werken. Op die manier had het secretariaat genoeg tijd om de 

visie van het bestuur te implementeren in het concept. Het concept kon toen in de praktijk omgezet 

worden met een werkgroep.  

De vergadering besliste dat er al voldoende recreantenontmoetingen georganiseerd worden door de 

provinciale afdelingen. De VKF zal de provincies verder financieel ondersteunen bij deze activiteiten. 
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  2017 2018 2019 2020 

A01 Opmaken van concept 'recreantenontmoeting'  jun   

A02 Aftoetsing concept met de provinciale werking  nov   

A03 Uittesten van de recreantenontmoeting in 1 provincie   feb  

A04 Sleutelen aan concept via de feedback   maart  

A05 Locaties zoeken in elke provincie + organisatie     jan 

 

2.6 COMPETITIE 

SD 11 Bestendigen van de kwaliteitsvolle kampioenschappen op alle niveaus. 

OD 1: De jaarlijkse kampioenschappen op regionaal en nationaal vlak worden georganiseerd. 

Op 12 mei 2019 vond het tweede Vlaams ippon kampioenschap plaats te As. Voor de eerste keer 

werden ook kata-wedstrijden georganiseerd. Er waren drie karatestijlen die tijdens deze wedstrijden 

konden worden uitgeoefend (Shotokan – Goju Ryu - Wado Ryu). De wedstrijden werden per stijl op 

een aparte vloer ingericht.   

In de categorie junioren meisjes waren er voor elke discipline te weinig inschrijvingen, waardoor deze 

werden samengevoegd met de senioren dames.  

Omdat de kata-wedstrijden per stijl werden uitgevoerd, moesten er per stijl voldoende inschrijvingen 

zijn per categorie. Dit was jammer genoeg niet het geval waardoor een aantal categorieën moesten 

geannuleerd worden. 

Het Vlaams Kampioenschap WKF werd in Beerse georganiseerd op 26 januari.  

Het Belgisch Kampioenschap werd op 23 februari 2019 ingericht en vond plaats in Luik. De organisatie 

was in handen van FFKama, de Waalse tegenhanger van VKF. Dit met medewerking van VKF op vlak 

van promotie en het ter beschikking stellen van scheidsrechters en timekeepers.  

 

 Aantal deelnemers Aantal clubs 

Vlaams Kampioenschap WKF 490 33 

Belgisch Kampioenschap 492 75 

Vlaams kampioenschap ippon  45 9 
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Evaluatie 

Het Vlaams Kampioenschap Ippon werd voor de tweede keer ingericht. Met de toevoeging van de 

kata-wedstrijden heeft men geprobeerd een grotere opkomst te genereren. Dit is echter niet gelukt. 

Het aantal inschrijvingen was nog lager dan vorig jaar. Er moet goed nagedacht worden hoe we dit 

kampioenschap meer leven kunnen inblazen. Zowel de datum als de locatie waren niet ideaal.  

Het Vlaams Kampioenschap WKF en het Belgisch Kampioenschap kenden een stijgend aantal 

deelnemers en een gelijkaardig aantal clubs als in 2018. 

Alle actiepunten blijven behouden en zijn doorlopend doorheen de beleidsperiode.  

OD 2: Bestendigen en optimaliseren van de organisatie van provinciale kampioenschappen 

en erkende tornooien 

In 2019 werden er provinciale kampioenschappen ingericht op volgende plaatsen en momenten:  

Provinciaal kampioenschap Oost-Vlaanderen WKF Zwijnaarde 17 maart 2019 

Provinciaal kampioenschap Limburg WKF Lommel 5 mei 2019 

Provinciaal kampioenschap Antwerpen WKF Aartselaar 24 maart 2019 

 

In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant werd in 2019 geen provinciaal kampioenschap ingericht. De 

VKF subsidieert de provincies om kampioenschappen in te richten. Ook op administratief en logistiek 

vlak ondersteunt VKF de provincies.  

Onderstaande erkende tornooien werden in 2019 administratief en logistiek ondersteund. Financiële 

ondersteuning wordt hiervoor door de VKF niet voorzien.  

   

Tomodachi cup Zoutleeuw 27.01.19 

Tesslo Jeugdcup Tessenderlo 31.01.19 

Maitochi Kachi Trophy Ninove 03.02.19 

Shoto United Cup Ham 10.02.19 

Gala Tornooi Aalter 03.03.19 

Zipangu Pro Cup Pelt 03.03.19 

7th Belgian Open Inclusive Karate Cup Hasselt 10.03.19 

Kazoku Cup Assende 05.05.19 

Tornooi van Eeklo Eeklo 29.09.19 

Beker van Hoeselt Hoeselt 13.10.19 

Dynamic Karate Cup Herne 27.10.19 
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Beker van ’t Kamp Leopoldsburg 17.11.19 

Beker van Oostkamp Oostkamp 24.11.19 

 

Evaluatie 

De federatie zelf richt geen provinciale wedstrijden in en delegeert dit aan de provinciale comités. De 

VKF ondersteunt de provincies door het ter beschikking stellen van scheidsrechters en timekeepers, 

promotie te voeren, wedstrijdmateriaal ter beschikking te stellen en subsidies uit te betalen.  

VKF stelt ook scheidsrechters en timekeepers te beschikking aan de organisatoren van tornooien. Ook 

voor het voeren van promotie en het ontlenen van wedstrijdmateriaal kunnen de clubs bij de VKF 

terecht. Het inrichten van erkende tornooien worden niet financieel ondersteund.  

Alle actiepunten blijven behouden en zijn doorlopend doorheen de beleidsperiode. 

OD 3: Tegen 2020 zijn de podiumplaatsen op internationale selectiewedstrijden gestegen 

met 10%. 

Trainingen 

 WKF elite 

De sportcommissie WKF geeft gelegenheden om beloftes en elites samen te laten trainen.  

Potentiële elites kunnen, op vraag van hun clubtrainer, deelnemen aan de 

wedstrijdscoutingtrainingen. De sportcommissie hoopt op die manier het niveau van de wedstrijden 

op te krikken en nieuwe talenten te ontdekken. De trainingen worden gegeven door leden van de 

sportcommissie. 

De trainingen werden op volgende data georganiseerd:  

12.01.2019 

09.02.2019 

13.04.2019 

14.09.2019 

26.10.2019 

23.11.2019 

 

Elites kunnen trainen op de elitetrainingen, meer specifiek gericht op kumite. Deze trainingen gaan 

steeds door op dezelfde locatie in Antwerpen. De trainingen worden gegeven door: Bart Alofs, Tom De 

Keyzer, Rachid Haevelaerts (ontslag op 11.09.2019), Pascal Peeters, Alfons Sely en Jeroen Quets. 
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De elitetrainingen gingen door op: 

05.01.2019 

12.01.2019 

19.01.2019 

09.02.2019 

16.02.2019 

16.03.2019 

23.03.2019 

13.04.2019 

20.04.2019 

11.05.2019 

01.06.2019 

31.08.2019 

14.09.2019 

28.09.2019 

19.10.2019 

26.10.2019 

02.11.2019 

23.11.2019 

14.12.2019 

 

De voorwaarden tot deelname aan de wedstrijdscoutingtrainingen en opname in de elitegroep 

werden licht aangepast. Er kwam een maximumleeftijd voor deelname aan de 

wedstrijdscoutingtraining.  

• Doelgroep: karateka’s met wedstrijdervaring & VKF-vergunning 

• Minimumleeftijd: 10 jaar 

• Maximumleeftijd: 17 jaar 

• Minimumgraad: 6e kyu 

• De clubtrainer moet de toestemming geven aan de clubleden 
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Ippon elite 

Om ippon-atleten te ontdekken zijn er 2 scouts aangesteld. Enkel op hun voorstel kunnen atleten tot 

de VKF Ippon elitegroep toetreden.  

In eerste instantie worden nieuwe atleten uitgenodigd om deel te nemen aan de VKF Ippon 

scoutingtrainingen. Deze vinden plaats in Oost- en West-Vlaanderen. Deze VKF ippon 

scoutingtrainingen vonden plaats op volgende data: 

18.01.2019 Gent 

22.02.2019 Rumbeke 

14.03.2019 Gent 

18.04.2019 Leuven 

16.05.2019 Gent 

13.06.2019 Gent 

26.09.2019 Gent 

04.10.2019 Rumbeke 

15.10.2019 Leuven 

15.11.2019 Rumbeke 

 

In 2019 stonden er 2 selectietrainingen gepland in september en december. Hierop werden geen 

atleten uitgenodigd die deel uitmaken van een andere leerschool dan JKA Vlaanderen. 

De elitetrainingen voor de ippon elite gingen telkens door te Braine l'Alleud, Complexe sportif Gaston 

Reiff, Rue Ernest Laurent, 215 op volgende data: 

26.01.2019 

02.02.2019 

09.02.2019 

16.02.2019 

23.02.2019 

02.03.2019 

23.03.2019 

30.03.2019 

07.09.2019 

14.09.2019 

28.09.2019 

12.10.2019 
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26.10.2019 

02.11.2019 

09.11.2019 

16.11.2019 

 

Voorwaarden om op opgenomen te worden bij de ippon elite zijn de volgende: 

• geldige vergunning VKF 

• minimum 1ste kyu VKF  

• leeftijd: minstens 18 jaar zijn. 

• deelgenomen hebben aan Ippon wedstrijden met gunstige resultaten 

• deelnemen aan de selectie proeven (kata, kumite, fysiek), de selectie gebeurt door de 

manager. 

 

Elites 

WKF 

Alofs Berre D’Hulst Michiel  Cielen Jasper 

Aziz Wassim Khani Amir Dasoul Michael  

Bollen Zenno Lakovic Jelena Nierynck Afrodite 

Bruneel Kyra Mangelschots Marjon Dendas Rigo 

De Ridder Thibo  Pauwels Victoria Genyn Lennert 

De Vos Nele Michiels Hanne Seagueev Liza 

De Vos Sofie Pauwels Lieven Schellekens Senne 

Gabriels Celine Plompen Sam Van Vlimmeren Aileen 

Gabriels Kenneth Pots Penina Van Vlimmeren Caitlin 

Goeyvaerts Reno Tang Yanna Van Waesberghe Bryan 

Hendriks Kamille Bollen Rinz Swarup Pia 

Christiaens Sonny  Bouchenkour Rania Van De Genachte Moré 

Van Hove Lars Vervoort Tess  Vervoort Axelle 

De Meersman Mirko Bauweraerts Luca Claes Marie 

Dendas Rigo Hermans Norick  Holderbeke Lotte 

Noaman Rabhi Thanghe Tiago Vink Thygo 
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Elites ippon  

Botte Simon  Helskens Seth  Ongena Thomas 

Buchinskiy Nikita Kindt Lien Stevens Justine  

Buchinskiy Philippe Lodens Ian Van Den Hauwe Louca 

De Clercq Evelien Lodens Ryan Vermeulen Kristof 

De Saedeleer Rani  Meiresonne Quinten Vlaminck Brecht 

Galet Maxime Ongena Sarah Vlaminck Michiel 

 

Selectiesysteem WKF 

Het nieuwe selectiesysteem voor de afvaardiging naar EK’s en WK’s werd verder op punt gezet. De 

aanpassingen zullen in voege gaan vanaf 2020. 

Deelname internationale wedstrijden  

PL Parijs  WKF 25.01.2019 – 27.01.2019 

EK Jun/Cad & European Cup U21 WKF 07.02.2019 – 10.02.2019 

SA Salzburg  WKF 01.03.2019 – 03.03.2019 

Interland Italië Ippon 09.03.2019 – 10.03.2019 

EK Senioren WKF 28.03.2019 – 31.03.2019 

Krokoyama Cup WKF 27.04.2019 

YL Limmasol WKF 03.05.2019 – 05.05.2019 

YL Umag  WKF 04.07.2019 – 07.07.2019 

SA Santiago WKF 19.09.2019 – 22.09.2019 

Lion Cup  WKF 21.09.2019 

WSKA (Portugal) Ippon 20.09.2019 – 22.09.2019 

Czech Open WKF 05.10.2019 – 06.10.2019 

WK Jun/Cad & World Cup U21 WKF 24.10.2019 – 27.10.2019 

ESKA (Spanje) Ippon 22.11.2019 – 24.11.2019 

PL Madrid WKF 28.11.2019 – 01.12.2019 
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YL Venice WKF 12.12.2019 – 15.12.2019 

 

Podiumplaatsen WKF 

 

 

 

Resultaten Ippon 

Ploeg: 

WSKA:  5e plaats KATA  

 5e KUMITE 

ESKA 3de plaats KUMITE  

Individueel : 

ESAK 5e  plaats KATA  

 

Evaluatie 

In vergelijking met 2018 is er een grote daling van het aantal podiumplaatsen. Het aantal 

selectiewedstrijden bleef ongeveer gelijk.  

Het topsportproject stopte in maart 2019 door tegenvallende prestaties. De tendens was wel om in te 

zetten op wedstrijden van hoog niveau, de zogenaamde Series A en Premier Leagues. 
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In het vernieuwde systeem van premier leagues en series A is het behalen van een podiumplaats niet 

eenvoudig. Het aantal gewonnen rondes en behaalde WKF-punten kan een minstens even belangrijke 

indicator worden en zullen we moeten meenemen naar de nieuwe beleidsperiode. 

De podiumplaatsen die wel bereikt worden, zijn door de jeugd en op wedstrijden van categorie 4. Er 

vielen door het vernieuwde selectiesysteem een aantal internationale wedstrijden (NIV 4) weg, en er 

werd vooral geïnvesteerd in senioren (op PL en SA). Dit kan een verklaring zijn voor het lage aantal 

podiumplaatsen.  

Op 4 mei werd een eerste testdag georganiseerd voor alle elite-atleten met als doel een individueel 

atletenprofiel te kunnen opstellen en gerichte trainingsfeedback te geven. Er zijn 3 

onderdelen: 

1. lichaamsmetingen (lengte, gewicht, armspan,...) 

2. meten van fysieke basisparameters (lenigheid, explosiviteit, reactiesnelheid,...) 

3. filmen van basistechnieken (mawashi, kizami-gyaku,... op een bokszak) 

 
Aan de lopende zaken zoals het verder selecteren van atleten voor deelname aan internationale 

wedstrijden, inclusief EK’s en WK’s werd voorrang gegeven. 

Alle actiepunten blijven behouden en zijn doorlopend doorheen de beleidsperiode.  

OD 4: Tegen 2020 bezitten alle trainers van de sportcommissie het hoogst mogelijke VTS-

diploma 

De sportcommissie WKF bestaat uit 4 leden en 3 waarnemers/trainers. Zij beschikten eind 2019 over 

de onderstaande VTS-diploma’s: 

 

Trainer A 3 personen 

Trainer B Niemand 

Instructeur B Niemand 

Initiator 2 personen 

Zonder diploma 2 personen 

 

Er werden twee extra trainers aangesteld, voorlopig nog zonder VTS-diploma. In 2020 zal er nog een 

extra trainer worden aangesteld. De VKF en sportcommissie WKF blijven de leden van de 

sportcommissie motiveren om een VTS-diploma te behalen. Ondertussen is al een trainer zonder 

diploma bezig met de cursus initiator. De andere hebben ook plannen om de volgende VTS-cursus te 

volgen. 

De leden en trainers van de sportcommissie WKF volgden in 2019 geen bijscholingen.  
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Evaluatie 

2019 was een moeilijk jaar voor de sportcommissie WKF. Door het ontslag van drie personen ging heel 

wat kennis verloren. Door het aanstellen van twee extra trainers in 2019, en een extra trainer in 2020 

hopen we hier terug aan te werken. De trainers zijn zich ook bewust van het belang en de noodzaak 

tot het volgen van een VTS-cursus, de sportcommissie legt dit dan ook verplichtend op.  

2.7 CLUBONDERSTEUNING 

SD 12 Het beleid van clubondersteuning optimaliseren tegen 2020. 

Digitalisering VKF 

Naar aanleiding van de vragen die werden gesteld op de AV van zaterdag 2 maart over de 

vergunningen en het ledenprogramma, werd door de federatiemedewerkers verder nagedacht over 

hoe we de clubs hieraan kunnen tegemoetkomen en hoe we hen administratief meer kunnen 

ontlasten. 

Er werd contact opgenomen met het bedrijf ‘Weblogic’. Deze ontwikkelt de app ‘W-reg’. Dit is een 

registratiesysteem voor de clubs dat trainingen en stages registreert. Daarnaast biedt het de 

mogelijkheid om de ‘papieren’ vergunning te vervangen. Het ledenbestand kan aan de app gekoppeld 

worden zodat de clubs ook de vergunningen kunnen controleren. 

Dit werd voorgesteld op de bestuursvergadering van 8 juni 2019. Het bestuur duidde Cathy De 

Meulenaere aan als verantwoordelijke voor dit project. Zij richtte een ‘usergroup’ op met een 10-tal 

clubs. Een heldere vraag van de clubs formuleren was een eerste prioriteit.  

Behoeftenonderzoek clubs 

• 1 juli 2019 werden 10 clubs uitgenodigd om hierover te vergaderen en de behoeften te 

bepalen. 

• 11 september werden de 10 clubs terug uitgenodigd. Er waren twee bedrijven die hun 

applicatie (die al in een club wordt gebruikt) kwamen voorstellen. Beide demo’s werden goed 

onthaald. 

• In tussentijd gaf het bedrijf, dat het huidige ledenbestand gemaakt heeft en verzorgt, aan dat 

er via die weg ook een applicatie kan gemaakt worden. 

• Eind september werd een vragenlijst doorgestuurd naar alle clubs over hun behoeften rond 

digitalisatie. 

Al deze gegevens werden verzameld en zo kregen we een duidelijk beeld van de behoeften van de 

clubs en de mogelijkheden die er zijn. 

Op 6 oktober formuleerde Cathy een duidelijk advies aan het VKF bestuur en gaf zij ontslag als 

verantwoordelijke omdat zij niet de gepaste medewerking kreeg van het secretariaat. Eind 2019 was 

er nog geen beslissing genomen door de VKF-bestuurders. In de loop van 2020 zal hierin een beslissing 

genomen worden en zal dit verder uitgewerkt worden. 
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Karate-link 

Begin 2017 werd Cathy De Meulenaere aangeduid als verantwoordelijke. Een eerste prioriteit was de 

VKA-data en de VKF-data in één database onderbrengen. Na zes maand ingespannen voorbereiding 

stond alle data samen. Helaas waren er voor een 65-tal clubs belangrijke functionaliteiten verdwenen.  

In 2018 kwam er plots een extra automatisatie aan: het online betalingssysteem. Echter te weinig 

aanbevolen waardoor het systeem niet echt een meerwaarde heeft wat betreft administratieve 

vereenvoudiging. Het in orde brengen van de functionaliteiten werd hierdoor een beetje uit het oog 

verloren. Begin 2019 werd dit echter weer opgehaald. Na drie jaar vrij intense opvolging kon in 

november 2019 een aangepaste versie van het ledenbestand online gezet worden. Alle 

functionaliteiten werkten weer zoals voor de reorganisatie, waardoor alle clubs weer tevreden zijn. 

Aansluitend kon Cathy dan ook de fakkel doorgeven aan het secretariaat.  

  

OD 1: Tegen eind 2020 criteria bepalen rond het behalen van een kwaliteitslabel voor 

jeugdwerking.  

Wegens het inzetten op de bestendiging van de lopende zaken en andere prioriteiten werd deze 

doelstelling niet behaald. Aangezien deze prioriteiten nog verder lopen zullen wij deze doelstelling 

uitstellen. 

We nemen deze doelstelling mee naar het nieuwe beleidsplan en bekijken of het mogelijk is om in te 

schrijven op een beleidsfocus.  

 

  2017 2018 2019 2020 

A01 
Vanaf 2018 bekijken we de mogelijke criteria waaraan 
clubs moeten voldoen voor een optimale jeugdwerking 

 NOV   

 

OD 2: Jaarlijks wordt er minstens 1 vorming georganiseerd voor het verder optimaliseren 

van de clubwerking  

In 2019 werd geen bijscholing georganiseerd voor de clubs. Er werd wel een aanzet gegeven tot 

digitalisatie van het ledenbestand. Er werden in de loop van 2019 verschillende mogelijkheden 

onderzocht om de clubadministratie te vereenvoudigen. Dit zal normaal in de loop van 2020 in gebruik 

genomen worden. Hierover zal zeker een bijscholing georganiseerd worden.  

 

  2017 2018 2019 2020 

A01 Bijscholing organiseren  NOV JUNI SEP 
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OD 3: Eind 2020 is er een handleiding voor alle clubs ter beschikking betreffende G-karate  

In 2019 was G-karate geen prioriteit. De samenwerking met Eric Bortels werd stopgezet en het dossier 

werd op pauze gezet.  

In 2019 was er ook geen overleg meer met Parantee-Psylos.   

De juiste personen om de G-werking binnen VKF terug op poten te zetten werd nog niet gevonden en 

het bestuursorgaan wenst hier op dit moment geen prioriteit aan te geven. 

We trachten dit dossier in 2020 opnieuw leven in te blazen door samen met Parantee te zoeken welke 

richting we met de VKF en G-karate kunnen uitgaan. 

  2017 2018 2019 2020 

A01 Lesmateriaal uitwerken rond instructie G-karate  NIET 
OKE 

NIET 
OKE 

 

A02 Bijscholing organiseren    NIET 
OKE 

 

A03 Handleiding ter beschikking stellen   NIET 
OKE 

 

 

OD 4: Eind 2020 is er een handleiding voor alle clubs ter beschikking betreffende ‘Karate 

voor Senioren’ 

Het bestuursorgaan beslist om François Demesmaeker aan te stellen om een handleiding voor 

senioren uit te werken. François heeft namelijk ervaring in het werken met senioren. Zo is hij 

gediplomeerde begeleider voor senioren en geeft hij les tijdens de sportweek voor senioren. 

De handleiding werd in 2019 goedgekeurd door het bestuursorgaan. Op de website van VKF staat 

vermeld dat clubs die interesse hebben in de handleiding ze deze kunnen opvragen bij de federatie. 

In de loop van 2019 hebben al 3 clubs de handleiding opgevraagd en ontvangen. 

Feedback over het document werd niet gevraagd aan deze clubs. 

Voorlopig wordt niet gepland om hierover een bijscholing te geven, aangezien er in 2020 al een aantal 

andere thema’s op het programma staan. 

  2017 2018 2019 2020 

A01 Lesmateriaal uitwerken rond instructie Senioren karate  OK   

A02 Bijscholing organiseren     

A03 Handleiding ter beschikking stellen   OK  
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OD 5: Eind 2020 is er een handleiding voor alle clubs ter beschikking betreffende 

‘Kleuterkarate’ 

In 2019 kwam een student lichamelijke opvoeding en sport van het laatste jaar secundair onderwijs 

stage doen bij de VKF. 

Zij maakte tijdens haar stage een eerste opmaak van een handleiding voor kleuterkarate. Dit 

document is zeker bruikbaar om aan verder te werken. Er wed aan de stagiair gevraagd of ze dit 

verder wou uitwerken op vrijwillige basis.  

Ze is hierover echter nog over het nadenken, of ze hier tijd kan voor vrijmaken, aangezien ze met 

hogere studies is gestart. Indien ze dit niet verder wenst uit te werken, moet dit herbekeken worden. 

Voorlopig wordt niet gepland om hierover een bijscholing te geven, aangezien er in 2020 al een aantal 

andere thema’s op het programma staan. 

 

  2017 2018 2019 2020 

A01 
Lesmateriaal uitwerken rond instructie kleuter 
karate 

  OK 
VERDER 

UITWERKEN 

A02 Bijscholing organiseren     X 

A03 Handleiding ter beschikking stellen    X 

3 TOPSPORT 

De resultaten van de drie topsportatleten waren niet voldoende voor Sport Vlaanderen. Ze kregen nog 

een laatste kans op het EK dat plaatsvond in maart te Guadalajara. Ook daar was de prestatie 

ondermaats waardoor het verdict hard was. De atleten worden niet verder ondersteund door Sport 

Vlaanderen. Ook het elitecontract, dat een van de atleten had verworven, werd stopgezet. 

Het project topsport werd niet langer als een prioriteit aanzien door de federatie. In 2019 werd hier 

niet aan verder gewerkt. 

De sportcommissie WKF blijft echter inzetten op een gestructureerde manier van scouting en lesgeven 

aan de karateka’s van de toekomst. 

Er werd een visie en missie uitgewerkt voor de sportcommissie en de topsportcommissie. 

De opstart van een ontwikkelingslijn voor karate en de uitwerking van een atletenprofiel werd 

opgemaakt. Er werd jammer genoeg in 2019 niet aan verder gewerkt wegens andere prioriteiten. 
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FINANCIEEL 

3 FINANCIEEL VERSLAG 2019 

3.1 RESULTATENREKENING 2019 - ANALYTISCH 

 

  

Kosten Budget Realisatie

Beleidsplan 37 500€           23 462€              

Administratie 50 500€           37 066€              

Bestuurders / Commissies 21 650€           16 369€              

Verzekeringen 45 250€           42 932€              

Personeel 205 000€        197 071€            

Diverse 13 000€           7 710€                 

Arbitrage 17 400€           17 798€              

Kampioenschappen 13 050€           12 135€              

Elite (EK/WK/IW en trainingen) 50 800€           50 780€              

Topsport 65 000€           30 000€              

519 150€        435 322€            

Opbrengsten

Vergunningen / Clubs 194 000€        200 180€            

Subsidies SV + VIA 242 500€        273 769€            

Subsidies Topsport 65 000€           30 000€              

Kampioenschappen 7 900€             7 059€                 

Diverse 7 000€             4 456€                 

Uitzonderlijke 5 000€             7 973€                 

521 400€        523 437€            

Overzicht

Kosten 519 150€        435 322€            

Opbrengsten 521 400€        523 437€            

Resultaat 2 250€             88 115€              

Resultatenrekening 2019



 
VLAAMSE KARATE FEDERATIE 

Jaarverslag – Werkingsverslag 2019 

 

 57 

3.2 RESULTATENREKENING 2019 - BOEKHOUDKUNDIGE GEGEVENS.  

 

 

  

Rekeningen Omschrijving Kosten Opbrengsten

60400000 Aankopen sportkledij en sportmateriaal 212,50 0,00

61010000 Huur sportmateriaal 356,95 0,00

61030000 Huur voertuigen 2 037,21 0,00

61040000 Huur sportaccommodaties 1 048,15 138,00

61060000 Huur vergader- en leslokalen 816,60 0,00

61070000 Huur secretariaat 16 640,70 0,00

61100000 Verbruikskosten interne&externe communi 7 353,39 0,00

61110000 Aankoop van bureelbenodigdheden 1 729,40 0,00

61120000 Brandstof voertuigen 489,94 0,00

61130000 Brandverzekering 157,17 0,00

61133000 Reis- en annulatieverzekering 1 065,19 0,00

61134000 Verzekering sportmateriaal 109,25 0,00

61135000 Rechtsbijstand verzekering 179,00 0,00

61136000 Repatriëringsverzekering 464,31 0,00

61137123 Personeelsverzekering 1 304,38 0,00

61139000 Decretale verzekering leden 47 312,94 6 537,94

61139200 Decretale verzekering BA bestuur 291,14 0,00

61140000 Onderhoud 4 623,40 55,54

61150100 Aankoop software 2 612,10 2 395,80

61190000 Andere werkingskosten 3 654,20 0,00

61200000 Verplaatsingskosten: Administratieve mw 275,11 110,76

61210000 Verplaatsingskosten: sporttechnische mw 9 718,81 53,07

61230000 Verplaatsingskosten: Atleten 22 273,19 6 000,00

61240000 Verplaatsingskosten: Bestuursleden 8 061,29 18,58

61241000 Verplaatsingskosten: Arbiters 11 720,15 3 031,25

61242000 Verplaatsingskosten: Markeerders 898,26 0,00

61270000 Verplaatsingskosten: Commissies 3 216,52 92,25

61300000 Drukwerken, informatie- promotiemateriaa 6 005,47 0,00

61429000 Andere kosten voor financiële verslaggev 6 423,51 1 841,62

61461000 Dienstverlening occ sporttech mw 17 495,82 0,00

61462000 Dienstverlening occ sport(para)med mw 2 356,87 0,00

61500000 Inschrijvingsgeld cursussen 2 405,78 640,00

61510000 Bijdrage aan Vlaamse Sportfederatie 350,00 0,00

61520000 Bijdrage aan de nationale koepel 4 265,42 0,00

61530000 Inschrijvingsgeld internationale wedstri 4 454,09 0,00

61590000 Andere lidgelden en bijdragen 350,00 0,00
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61610000 Verblijfskosten sporttechn mw 5 303,43 0,00

61630000 Verblijfskosten: Deelnemers 17 365,01 0,00

61640000 Verblijfskosten: Bestuursleden 937,74 0,00

61660000 Medische kosten 314,61 0,00

61680000 Verblijfskosten: arbitrage 7 181,96 0,00

61700000 Forfaitaire bijdrage Scheidsrechters 1 993,85 44,00

61710000 Forfaitaire bijdrage: Markeerders 330,00 0,00

61720000 Forfaitaire vergoeding: Techn medewerker 3 222,75 116,00

61730000 Forfaitaire bijdrage: Adm. medewerkers 15,00 0,00

61900000 Kosten vergaderingen, studiedagen, congr 2 194,52 0,00

61910000 Wedstrijdkosten Vl-Belg kamp, bekers ed 2 604,55 0,00

61920000 Huisvestingskosten: energie, water, gas… 1 399,25 570,05

61930000 Sociaal secretariaat 1 373,83 0,00

61940000 Internationale wedstrijden - alg kosten 5 300,00 0,00

61950000 Bijdrage Provinciale Werking 15 000,00 0,00

61992000 Receptie- en representatiekosten 2 995,16 0,00

62000000 Brutoloon, personeel in vaste dienst 135 541,58 0,00

62001000 Vakantiegeld, personeel in vaste dienst 32 239,45 21 841,48

62100000 RSZ: Personeelsleden in vaste dienst 44 120,67 0,00

62310000 Andere personeelskosten: woon/werk-verke 2 436,35 12,75

62320000 Kosten eigen aan de werkgever 0,00 8,57

62321000 Dienstverplaatsingen personeel 1 572,22 246,58

62344000 Ecocheques 445,47 0,00

63010000 Afschrijvingen op immateriële vaste acti 1 452,30 0,00

63021000 Afschrijving Technologisch materiaal VE 1 196,36 0,00

63023010 Afschrijving Meubilair VE 439,23 0,00

64003000 Publicatie Belgisch Staatsblad 132,98 0,00

65800000 Bankkosten 286,58 0,00

65810000 Transactiekosten 1 247,40 60,03

67100000 Jaarlijkse taks vergoeding successierech 266,08 0,00

69990000 Wachtrekening 3 334,09 3 334,09

70113900 Recuperatie decretale verzekering leden 2 235,00 2 235,00

70139000 Opbrengsten: Andere drukwerken, informat 0,00 447,00

70199000 Andere opbrengsten diverse goederen en d 0,00 14 117,91

70200000 Inkomgelden manifestaties 0,00 2 029,00

70201000 Deelname manifestaties 20,00 5 050,00

73000000 Lidgeld, schenkingen, legaten en subs 0,00 4 080,00

73100000 Lidgelden toegetreden leden 2 540,00 198 640,00

73700100 Basissubsidies SV werking 0,00 264 196,72

73700300 Subsidies Topsport 0,00 30 000,00

73700600 Subsidies VSPF-VIAmiddelen 0,00 9 572,67

73800000 Compenserende bedragen verm. loonkost 0,00 363,77

74100000 Meerwaarden op de courante realisatie va 0,00 1 101,53

74200000 Meerwaarden op de realisatie van handels 1 101,53 0,00

Totaal: 490 867,16 578 981,96

Resultaat: 88 114,80
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3.3 BALANS OP 31.12.2018 
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LEDEN 

4 CLUBS  

4.1 EVOLUTIE T.O.V. VORIG JAAR 

 

 

 

4.2 DE CLUBS EN HAAR LEDEN 

 

Clubnr Clubnaam # leden 

1001 BORNEM (SHOTOKAN KARATE-DO --) 35 

1004 TURNHOUT (BUDO KARATE --) 44 

1005 MORTSEL (GISHIN --) 3 

1007 VEERLE (HARA KIYO --) 15 

1009 WIJNEGEM (-- KARATE CENTER) 68 

1010 WOMM./BRASSCHAAT (KAISHO --) 252 

1013 MOL (SHOTOKAN KC --) 43 

1014 MEERHOUT (SEIWAKAI GOJU RYU  --) 57 

1017 HERENTALS (OKINAWA KARATE --) 72 

1018 ANTWERPEN (KENTO RYU --) 36 

1021 MECHELEN (UECHI-RYU --) 39 

1031 BERCHEM (TAIKO --) 25 

1033 SCHOTEN (VORIS --) 143 

209

205 205

202

204

209

205 205

210

206

204

198

200

202
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206

208

210

212
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Aantal VKF clubs
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1034 ANTWERPEN (GOJU-KAN --) 32 

1044 BORNEM (SAMOERAI --) 89 

1045 BERLAAR (KC --) 28 

1047 HOVE (FUJI YAMA --) 32 

1054 MECHELEN ( KC SHOTOKAN --) 70 

1058 ESSEN (SHOTOKAN KARATE--) 64 

1060 LIER (GAMBARU S.K.A. --) 45 

1062 JISHIN-KATSU 58 

1064 KAPELLEN (TOOZAI DOJO --) 11 

1068 ANTWERPEN (SEIKUKAN --) 165 

1073 BALEN (KC KAMACHO-DO --) 118 

1076 EL NOUR SHOTOKAN 2 

1078 TURNHOUT (IKKAN KC --) 46 

1079 WESTERLO (GOJU-RYU --) 35 

1084 BOUWEL (KAIZEN KARATE --) 10 

1085 VIERSEL (GOJU RYU --) 54 

1087 GEEL (KC GOJU --) 79 

1088 GEEL (FKIB -- - Stelen) 16 

1091 ANTWERPEN (DOJO --  MSC AHLAN) 8 

1093 KC LE MONDE 28 

1094 Unity 99  3 

1095 UCHI KOMI 13 

1096 Arm Strong Shotokan Karate 20 

1097 HOBOKEN (AKA I BARA --) 109 

2001 ST-AGATHA BERCHEM (BUDO --) 17 

2002 GROOT-BIJGAARDEN (KARATE --) 100 

2003 GROOT-LEEUW (KIME KC --) 75 

2004 LEUVEN (L.U.K.K. KARATE) 9 

2005 OPWIJK (SEIEN CHIN --) 37 

2006 HAACHT (SAMOERAI --) 85 

2007 LEUVEN (SAMOERAI --) 182 

2008 BRUSSEL (--S S. MIYAZAKI KARATECENTER)  1 

2012 SCHERPENHEUVEL (KANI UCHI -- vzw) 22 

2018 OVERIJSE (JKA SHOTOKAN KARATE --) 7 

2019 ZAVENTEM (JKA SHOTOKAN KARATE --) 16 

2021 LEUVEN (TSHINTO KARATE --) 25 

2022 AARSCHOT (TSHINTO --) 4 

2027 MESSELBROEK (KC --) 47 

2033 GRIMBERGEN (SHITO KARATE  --) 85 

2036 WOLVERTEM (SHITO IPPON --) 2 

2040 KARATE ACADEMY ASHI BARAI 15 

2042 TERNAT (KC --) 40 

2045 GROOT-LEUVEN (BUNKAI --) 46 

2046 KC BLANCKE 7 
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2052 TELOS 23 

2055 LEUVEN (KOENSO --) 75 

2057 GROOT-KORTENBERG (KARATE --) 56 

2058 LANDEN (KC --) 30 

2060 WILSELE (RONIN --) 6 

2062 BIERBEEK (WADO BLITS --) 36 

2067 MOORSEL (KARATESCHOOL --) 58 

2069 HOEGAARDEN (GOJUKAI --) 23 

2071 HERNE (SHOTOKAN KARATE --) 30 

2073 ROOSDAAL (IPPON KEN-) 55 

2074 DIEST (JKA KARATESCHOOL  AHIRU --) 15 

2078 MERCHTEM (KC ENSO --) 3 

2079 COBRA 41 

2081 KATANA GOJU KAN 62 

2082 MOLLEM (KC KEKOMI --) 10 

2085 ASSE (KC CONTACT --) 6 

2087 AFFLIGEM (YAMA NOBOLI --) 25 

2089 BERG (KC --) 13 

2091 LEUVEN (HARAGEI --) 40 

2094 BOUTERSEM (GORIN --) 68 

2096 MACHELEN (KARATE DOJO --) 54 

2099 SCHAFFEN (KARATE MASANO --) 21 

2100 VILVOORDE (KC DRAGONS --) 51 

2101 TOLLEMBEEK (SHOTOKAN KARATECLUB SHIRO --) 6 

2110 BRUSSEL (--'S SH. ACADEMY SAWADA) 11 

3001 GENK (ASAHI --) 79 

3002 LOMMEL (GOJU KAI --) 15 

3003 DIEPENBEEK (JIT-TE --) 82 

3004 HASSELT (ASAHI --) 18 

3005 PAAL (HARA-KIYO --) 6 

3006 LEOPOLDSBURG (KC --) 78 

3007 NEERPELT (ZIPANGU --) 50 

3008 KOERSEL (HONBU DOJO --) 53 

3009 BOCHOLT (GOJU RYU --) 47 

3011 ST-TRUIDEN - ZOUTLEEUW (TOMODACHI --) 78 

3012 HASSELT (HONBU DOJO --) 51 

3017 HAM (SHOTO KARATE --) 36 

3019 KERMT (KARATE --)  78 

3021 BERINGEN (SHOTOKAN KC --) 18 

3025 OVERPELT-HELCHTEREN (KCAR --) 80 

3027 EKSEL-PEER (KCAR --) 73 

3028 EIGENBILZEN (BUSHIDO --) 97 

3032 KAULILLE (RYUSHINKAN-GOJU-RYU --) 32 

3034 HOESELT (SHINGITAI --) 38 
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3037 HEERS (KC -- DOJO NAKAYAMA) 25 

3038 KERKHOVEN (KC --) 77 

3042 HEUSDEN (JKA KARATE -- GANKAKU) 10 

3043 AS (SHIN-BO J.K.A. --) 44 

3048 ZONHOVEN (GO NO SEN --) 62 

3049 HASSELT (FIGHTING KARATE --) 32 

3053 ZONHOVEN (DOKAN SHOTOKAN --) 33 

3056 GENDAI SHOTOKAN 44 

3059 TONGEREN (GOJUKAI --) 36 

3062 RO HAY 25 

3063 KC UNITED FRIENDS 71 

3064 MAASMECHELEN (KARATE DO TARAO --) 12 

3065 TONGEREN (SEIWAKAI KARATE ACADEMY --) 69 

3066 LEOPOLDSBURG (K.C. REMZI --) 36 

3067 TESSENDERLO (GOJU RYU --) 30 

3068 HASSELT (GOJU-RYU --) 60 

3069 G-Karate vzw 13 

3070 NEEROETEREN (GOJU-RYU KARATE --) 21 

3071 LEOPOLDSBURG (G-KARATECLUB --) 42 

3072 TONGEREN (GOJU RYU KARATE DO --) 24 

4001 GENT (AKIYAMA --) 67 

4003 GENT (--SE UNIV.KARATE KLUB) 1 

4004 DAI NIPPON 137 

4005 SINT-NIKLAAS (SHOTOKAN KC --) 91 

4007 LEBBEKE (SHITO IPPON --) 60 

4008 LOKEREN (KC --) 83 

4009 RENTAN GOSHIN 16 

4010 GENT (TEKU-KAN --) 8 

4011 DEINZE (S.K.O.V.S. -- KC) 70 

4012 KC SINT-NIKLASE 41 

4013 STEKENE (KENSEI --) 58 

4016 DENDERMONDE (SHITO RYU KARATE  --) 112 

4018 BERLARE (KUSANKU --) 28 

4021 OUDENHOVE (KC -- KARATE) 34 

4022 ST-MARTENS LATEM (NINTAI --) 14 

4023 MALDEGEM (SAMOURAI --) 43 

4025 EEKLO (GOSHINKAI --) 93 

4027 LANDEGEM (KC NO ICHIGO --) 42 

4029 ZOTTEGEM (SHOTOKAN KC --) 70 

4031 HAALTERT (-- KC 'KERKSKEN') 4 

4032 GENT (KC ST.BARBARA COLLEGE --) 14 

4036 ZELE (SHITO --) 27 

4039 LOCHRISTI (KENSHIKAN --) 50 

4043 AALTER (KIME--) 42 
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4044 ASSENEDE (KAZOKU --) 133 

4047 RYU JIN DO OSAKA 34 

4048 LAARNE-GENT (OKINAWA KWAI --) 80 

4050 GAVERE (KC --) 61 

4051 OUDENAARDE (SAI SEI KAN--) 52 

4053 LEDE (TAISHO KARATECLUB --) 148 

4054 SINT-GILLIS WAAS (YUKAN KWAI --) 20 

4055 SINT-AMANDSBERG (KENSHIKAN --) 53 

4056 HERZELE (KARATESCHOOL SHOTOKAN --) 68 

4058 MARIAKERKE (KARATE --) 28 

4060 OOSTERZELE (TOMODACHI --) 43 

4064 NINOVE (KC HIRYU --) 89 

4065 EREMBODEGEM (DEAI --) 59 

4067 NINOVE (KC KACHI --) 104 

4070 ZOMERGEM (KURAI DO --) 75 

4071 GENT (SHITO KAI --) 115 

4073 MERELBEKE (KENSHIKAN --) 48 

4074 DE PINTE (TASSEIKAN --) 50 

4078 AALST (SHIRO-KAN --) 91 

4080 WORTEGEM-PETEGEM (MUSHIN --) 50 

4082 GENT (SEIWAKAI GOJU-RYU KARATE ACADEMIE) 22 

4085 WACHTEBEKE (SHOKU-KAN --) 85 

4087 CHIE ON CHIKARA 35 

4088 GENT (SHINBU --) 169 

4090 LOKEREN (TENKAI --) 68 

4091 Wachtebeke (Fuji Yama Karate --) 30 

4092 LIEVEGEM (FUNAKOSHI --) 3 

4093 BRAKEL (BUSHIKAN --) 15 

5001 OOSTENDE (BUDO KARATE --) 65 

5004 OOSTKAMP (DE VALKAART --) 62 

5012 BRUGGE (KC --) 150 

5013 WAREGEM (KC --) 97 

5017 ROESELARE (KC SHOTOKAN --) 46 

5018 TORHOUT (FUNAKOSHI --) 77 

5019 KNOKKE (KC --) 49 

5020 ZWEVEGEM (WAKU-KAN --) 40 

5022 DEERLIJK (FUDO SHOTOKAN --) 42 

5028 ANZEGEM (KC -- ) 52 

5030 ROESELARE (KARATESCHOOL --) 18 

5031 IEPER (J.K.A. --) 55 

5034 HEULE (HAJIME --) 80 

5035 MOORSLEDE (KC --) 40 

5037 KORTRIJK (-SE KARATE ACADEMIE) 31 

5039 AVELGEM (KARATE DO --) 53 
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5041 KOKSIJDE (JKA --) 22 

5042 LENDELEDE (KC --) 33 

5051 KNOKKE-HEIST (NIPPON KARATE--) 16 

5053 MIZU NO HO KARATECLUB 7 

5060 ROESELARE (KC JKA --) 26 

5061 OOSTENDE (KARATE DOJO --) 3 

5062 KC TOUKON 48 

5063 WATASHI KARATE JUTSU 25 

5066 ISSHIN KARATE 73 

5069 DIKSMUIDE (GOJUKAI --) 20 

5070 STADEN (JKA --) 23 

5072 RUMBEKE (JKA --) 60 

5073 BRUGGE (IKKEN HISSATSU --) 16 

5075 TIELT (SEIKAN VZW --) 35 

8001 SHOTOKAN LUXEMBOURG 23 

 

5 LEDENEVOLUTIE 

5.1 EVOLUTIE TOTAAL AANTAL LEDEN  
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5.2 EVOLUTIE VOLGENS LEEFTIJDSGROEP  

 

 

 

5.3 EVOLUTIE VOLGENS GESLACHT  
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5.4 EVOLUTIE VOLGENS PROVINCIE  

 

 

 

6 LEERSCHOLEN 

6.1 AANTAL VERGUNNINGEN PER LEERSCHOOL 

 

Leerscholen Aantal clubs Aantal vergunningen 

BKSA 14 560 

JKA 64 3127 

BGKA 7 448 

OGKKB 10 462 

VKA 99 4633 

WIKF 8 543 
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6.2 EVOLUTIE AANTAL VERGUNNINGEN T.O.V. VORIG JAAR 
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