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STRUCTUUR VKF 

1 ORGANOGRAM 

 

2 SAMENSTELLING EN WERKING 

2.1 ALGEMENE VERGADERING 2021 

Bijzondere algemene Vergadering 6 maart 2021 

Algemene vergadering 27 maart 2021 

 

Op de bijzondere algemeen vergadering van 6 maart werd de wijziging van de statuten, zoals 

voorgesteld op de AV van 7 maart 2020, goedgekeurd. 

Eind maart werd de algemene vergadering georganiseerd waar het belangrijkste punt de verkiezingen 

van het bestuursorgaan waren.  

Er werden voorafgaand aan de vergadering 4 Webinars georganiseerd waar de verschillende items 

werden voorgesteld: 

• Financiën 

• Jaarverslag 2020 + jaaractieplan 2021 

• Webinar waar kandidaat bestuurders zich konden voorstellen 

• Informatief over het digitaliseringsproces VKF 

De stemming gebeurde online op 27 maart. 
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2.2 RAAD VAN BESTUUR 

Samenstelling 

Voorzitter Serge Gilen 

Ondervoorzitter Jaak Bams 

Secretaris-generaal  Bea D’haeseleer 

Penningmeester Kyra Bruneeel 

Leden Steven Achten 
François Demesmaeker 
Sergio Gneo 
Kathleen Lambein 
Angelo Pavoncelli 
Kevin Segers 

 

Voor de verkiezingen van de bestuurders waren er 20 kandidaten voor 10 plaatsen. Van die 20 

kandidaten waren er 3 die ook zetelden in het vorige bestuur.  

De 10 kandidaten met de meeste stemmen werden verkozen tot bestuurders. Slechts een persoon uit 

het vorige bestuur werd herkozen, namelijk François Demesmaeker. 

De bestuurders werden gekozen voor een periode van 4 jaar. De komende 4 jaar staan in principe 

geen verkiezingen meer gepland. 

Jaarlijks worden de mandaten binnen het bestuur geëvalueerd en herzien. 

Bestuurdersprofielen 

De organisatie beschikt over bestuurdersprofielen en competenties om een beslissingen op een 

weldoordachte manier te kunnen nemen. 

In het huidige bestuur werd hier aandacht aan geschonken en volgende competenties zijn in het 

bestuursorgaan vertegenwoordigd: 

• Juridisch – een jurist 

• Medisch – een arts 

• Bedrijfsbeheer – bedrijfsleider 

• IT – IT’er 

• Financieel – diploma handelswetenschappen 

• Karate-technisch – VTS diploma’s 

Dit bestuursorgaan heeft hierin een goede samenstelling gevonden. 

De profielen voor de volgende functies werden uitgeschreven: 

• Algemeen bestuurder 

• Voorzitter 

• Secretaris-generaal 

• Penningmeester 

Het volledig document is terug te vinden op de website: Bestuursorgaan (vkf.be)  
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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 

6 januari 2021 

20 februari 2021 

27 maart 2021 

3 april 2021 

8 mei 2021 

19 juni 2021 

10 juli 2021 

21 augustus 2021 

18 september 2021 

25 oktober 2021 

23 november 2021 

18 december 2021 

 

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 het bestuursorgaan van VKF, volgens de 

voorschriften bepaald in het Intern 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. 

De bestuurdersprofielen werden opgemaakt voor de verschillende functies binnen het 

bestuursorgaan. De voorstellen van de nieuwe profielen werden op de vergadering van 8 februari 

goedgekeurd.  

Dit alles is terug te vinden op de website:  http://vkf.be/federatie/organisatie/rvb. 

Remuneratie 

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De bestuurders ontvangen een 

vrijwilligersvergoeding van 25 euro per maand. Een aantal bestuurders gaven aan hier geen beguik van 

http://vkf.be/federatie/organisatie/rvb
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te willen maken. Er werd in 2021 een begroting opgemaakt van 10.000 euro. Dit bedrag ligt lager dan 

de begroting van de voorbije jaren. Dit vooral omdat er door corona veel meer digitaal vergaderd 

wordt. De kost voor de verplaatsingen is dus minimaal. Het totaalbedrag van de vergoeding 2021 voor 

het bestuursorgaan bedraagt 3912.52 euro . 

Belangenconflicten 

De VKF werd niet geconfronteerd met externe noch met interne belangenconflicten. Het nieuwe 

bestuur is hier heel waakzaam over en zorgen voor een sfeer waar alles kan benoemd worden. We 

moeten hier echter wel waakzaam over blijven 

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 nieuwe bestuur besliste om ook een dagelijks bestuur te implementeren om de dagelijkse werking 

vlotter te laten verlopen. Het dagelijks bestuur is in 2021 gestart met volgende samenstelling:  

Voorzitter Serge Gilen 

Ondervoorzitter Jaak Bams 

Secretaris-generaal  Bea D’haeseleer 

Penningmeester Kyra Bruneel 

Lid Sergio Gneo 

 

Het Dagelijks bestuur komt om de twee weken samen ter voorbereiding van de 

bestuursvergaderingen. Zij zorgen voor de vlotte dagelijkse werking van de federatie. Zij hebben 

echter geen beslissingsrecht, maar doen voorbereidend werk.
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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 

Leden 
 

Bart Alofs 
Alex Borghs 

 

Limburg

Ippon 

Voorzitter Panayotis Perilklakis 

Secretaris Koen Timmers 

Penningmeester  Yves Leenaers 

Leden Maurizio Contipelli 
Stijn Duchateau 
Ilbas Dogan  
Christiaan Elsemans 
Yasar Gunaydin 

WKF 

Voorzitter Tom De Vos 

Ondervoorzitter Kelly Heynen 

Secretaris Steven Achten 

Penningmeester 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 Joachim Van Opstal 

Penningmeester Joachim Van Opstal 

 

Vlaams-Brabant 

Voorzitter Emiel Peeters 

Secretaris Cedric Liekens 

Penningmeester 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  Alfons Selij  

Leden Tom De Keyzer 
François Demesmaeker 
Jeroen Quets  

Waarnemer Bart Alofs (nam ontslag op 06.07.21) 
Pascal Peeters 
Bryan Van Waesberghe 
Sam Plompen (sinds 30.11.21) 

 

In 2021 heeft de sportcommissie vier maal vergaderd: 

25 mei 2021 

8 juli 2021 

19 juli 2021 

30 november 2021 

Arbitragecommissie WKF 

De scheidsrechterscommissie VKF-WKF werd hervormd in het voorjaar van 2020. 

Kris Vansteenwegen werd aangesteld als nieuwe voorzitter en kan bereikt worden via kris@vkf.be of 

0470/20.71.10. Hij stelde een open brief op met tekst en uitleg rond de nieuwe werking. 

In de hervormde VKF WKF-scheidsrechterscommissie zijn de beleidsfuncties en de technische functies 

van elkaar gescheiden waardoor de commissieleden zich kunnen inzetten op hun sterkste 

competenties:  

Het strategische beleid van de scheidsrechterscommissie wordt verzorgd door de 6 commissieleden: 

Johan Marguillier, Kevin Segers, Jean Stroobants, Ronny Van Saen, Kris Vansteenwegen en Danny 

Voordeckers.  

mailto:kris@vkf.be
http://www.vkf.be/site/data/files/builderblock/openbriefvoorzittervkfwkf-scheidsrechterscommissie-01-06-2020.pdf
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• Het dagelijks bestuur is belast met de operationele en tactische beleidswerking van de 
commissie en bestaat uit Kris Vansteenwegen (voorzitter), Danny Voordeckers 
(ondervoorzitter) en Jean Stroobants (secretaris). 

• De technische directie staat in voor de uitvoering van de technische functies zoals 
opleidingen, promoties, uitbouwen avn het doorlopend leertraject, stages, enz. Deze functie 
zal waargenomen worden door Kris Vansteenwegen en Danny Voordeckers.   

Voorzitter / Technisch directeur Kris Vansteenwegen  

Ondervoorzitter Danny Voordeckers 

Secretaris Jean Stroobants  

Leden Johan Marguillier 
Kevin Segers 
Ronny Van Saen 

 

Ippon-commissie  

De doelstellingen van de VKF Ippon commissie zijn: 

• Het aanbieden, organiseren en promoten binnen VKF van Ippon kumite als competitievorm 

van traditionele karate.  

• Het aanbieden en organiseren binnen VKF van stsijlkata-competitie ter waardering en 

promotie van traditionele karatestilen.  

• Voornoemde competitievormen open stellen voor alle karateka’s binnen VKF op basis van 

objectieve en transparante normen.  

• Het vormen van een VKF Ippon Elite voor deelname aan internationale competitie van 

traditionele karate.  

Hiertoe heeft zij 3 subcommissies gevormd: de Ippon elite commissie, de Ippon arbitrage commissie 

en de Ippon commissie Wedstrijdorganisatie.  

De Ippon elite commissie vormt in eerste instantie VKF atleten voor deelname aan internationale 

wedstrijden en kampioenschappen. Daarnaast  is zij, samen met een VKF-bestuurder, gemandateerd 

door het bestuursorgaan VKF, als gesprekspartner voor het overleg met de nationale koepel omtrent 

selectie en voorbereiding van de Belgische nationale selectie voor Ippon-wedstrijden.  

Verantwoordelijke: Jean-Pierre Meert 

De Ippon arbitrage commissie ziet erop toe dat er een correcte, objectieve en onpartijdige toepassing 

is van het Ippon-Arbitragereglement op Ippon-wedstrijden binnen VKF. Zij organiseert gepaste 

bijscholingen, selecteert en evalueert haar scheidsrechters.  

Verantwoordelijke: Hedwig De Clercq 

De Ippon commissie Wedstrijdorganisatie is in eerste instantie belast met de organisatie van het 

Vlaamse Ippon kampioenschap. Zij ziet er op toe dat de organisatie verloopt volgens de het Ippon 

Wedstrijdreglement.  

Verantwoordelijke: Andy Willaert 

De ippon-commissie bestaat uit volgende leden: 

Voorzitter Hedwig De Clercq 
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Mathieu Beysen 
Cathy De Meulenaere (financieel beheer) 
Jozef Henkens  
Jean-Pierre Meert 
Andy Willaert  

Adviseur Dirk De Mits 

 

 

In 2021 heeft de Ippon commissie twee maal vergaderd: 

11 juni 2021 

25 september 2021 

 

Dinsdag 14 december 2021 was er een overleg en doorlichting van de Ippon werking door het VKF 

bestuursorgaan.   

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 

 

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 2020 is er geen vergadering doorgegaan van de tuchtcommissie. 
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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 afgevaardigden van de leerscholen. Er zijn 6 erkende leerscholen, de 

homologatiesommissie bestaat op dit moment dus uit 6 leden. 

Leden BGKA Paul Penasse 

BKSA Dirk Heene 

JKA Vlaanderen Dirk De Mits 

OGKKB Jozef Henkens 

VKA François Demesmaeker 

WIKF Mathieu Beysen 

 

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 2021 was er geen enkele vraag tot erkenning. 

Vergaderingen 

In 2021 heeft de homologatiecommissie niet vergaderd. 
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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 Niki De Brucker (Sociaal-agogische achtergrond) 

Leden 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 2021 heeft de GES-commissie een maal vergaderd: 

11 mei 2021 

 

G-commissie  

Samenstelling 

De G-commissie lag door verschillende omstandigheden een tijd lang stil. In de loop van 2021 werd 

een oproep gedaan om te zetelen in de G-commissie. Volgende personen gaven aan in de G-

commissie te willen zetelen 

Leden François Demesmaeker 

Anneleen Devlaminck 

Pascal Faes 

Marijke  Geukens 

Kevin Segers 

 

Bevoegdheid 

De G-commissie is belast met het uitwerken van een beleid rond inclusie en G-karate. Ze adviseert het 

bestuursorgaan om maatregelen te treffen op het bevorderen inclusieve karate.  
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De G-commissie richt zich onder verantwoordelijkheid van het bestuur, op het vormen van G-

lesgevers, het aantrekken, opvangen en behouden van sporters met beperking en het bijstaan van 

clubs die met mensen met een beperking (willen) werken. 

Eind 2021 wou de G-commissie  vergaderen, maar deze vergadering werd geannuleerd 

30 november 2021 

 

Jeugdcommissie 

Samenstelling 

De jeugdcommissie werd in 2021 opgestart en zou in het beleidsplan 2022-2024 verder uitgewerkt 

worden. En zal het volgende vorm krijgen. 

Deze commissie bestaat uit minimum 3 leden. Daarnaast 1 persoon van het bestuursorgaan en de 

jeugdverantwoordelijke van de VKF 

Er werd in 2021 nog geen commissie benoemd. Er solliciteerden een aantal kandidaten: 

• Steven Van Laarhoven 

• Quinten Deglain 

• Kevin Segers 

• Freddy Boedts 

Begin 2022 zal de commissie benoemd worden. 

Bevoegdheid 

Deze commissie richt zich, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, op het enthousiast maken en 
houden van de jeugd voor het karate-do in het algemeen zowel recreatief als competitief, het 
ondersteunen van clubs die aan jeugdwerking doen. Dit omvat het volgend 

• Basisopdracht 

• Kidskaratefonds 

• Beleidsfocus laagdrempelig sporten 

De commissie beheert het haar daartoe toegewezen budget en wendt dit aan op een transparante en 
objectieve wijze en in overeenstemming met de visie en richtlijnen van het bestuursorgaan van VKF. 

De commissie evalueert en beoordeelt de objectieve, transparante en neutrale werking en adviseert 
hieromtrent het bestuursorgaan van VKF.  

Deze commissie rapporteert haar werking aan het bestuursorgaan van VKF. 

Topsportcommissie 

Samenstelling 

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

onder volgende samenstelling: 

Deze commissie is op dit moment niet actief.  

Program Driver  Tom De Gersem 



 
VLAAMSE KARATE FEDERATIE 

Jaarverslag – Werkingsverslag 2021 

 

 14 

Afgevaardigde Raad van Bestuur Geert Joris (Voorzitter) 

Afgevaardigde trainers Rachid Haevelaerts 

Vertegenwoordiger sportcommissie Rudy Schuermans 

Vertegenwoordiger Sport Vlaanderen Filip Verherstraeten 

Federatiemedewerker Anneleen Devlaminck 

 

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 2021 heeft de topsportcommissie niet vergaderd. 

Denkcel VTS  

Samenstelling 

Directeur Sportkaderopleiding 
(wijziging vanaf 1 september 2020) 

Veerle De Wit – tot 23/08/2021 
Cathy de Meulenaere – vanaf 01/09/2021 

Denkcelcoördinator Evi Buelens 

Denkcelsecretaris Katleen De Wilde 

Denkcelsecretaris Katleen De Wilde 

VKF afgevaardigden in de denkcel Bams Jaak – tot december 2021 

François Demesmaeker 

Bea D’haeseleer – vanaf december 2021 

 

Vergaderingen Denkcel werking:  

10 mei 2021 

13 oktober 2021 – onder de vorm van een intakegesprek DSKO 
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2.6 PERSONEEL 

Een overzicht van het personeel in 2021:  

 VTE Periode Decretale vereiste  
Anneleen Devlaminck 0.8  01.01 – 31.03 Master LO  
Anneleen Devlaminck 1 01.04 – 31.12 Master LO  

Katrien Bogaert 0.8 01.01 – 31.05 Master LO  
Katrien Bogaert 0.4 01.06 – 31.12 Master LO  

Veerle De Wit 0.5 01.01 – 23.08 Trainer B / Master LO  
Bidisha Bhadra 1 16.08 – 31.12   

Cathy De Meulenaere 0.5 01.09 – 31.12 Trainer A / Master LO  
 

Door deze wisselende personeelsbezetting werd oorspronkelijk afgestapt van de werking met een 

algemene coördinator. Het nieuwe bestuur zag toch de meerwaarde in van een coördinator. Het 

aantal VTE was ook sterk verminderd, waardoor ze ook op zoek gingen naar een administratieve 

kracht. Er werd een vacature uitgeschreven voor coördinator en een vacature voor administratief 

medewerker. Anneleen stelde zich ook kandidatuur voor coördinator en uit de selectie bleek zij de 

beste kandidaat waardoor er weer een coördinator werd benoemd vanaf 1 september. 

Bidisha was de sterkste kandidaat voor de functie van administratief medewerker. 

Naar het einde van het jaar toe werd nog een vacature uitgeschreven voor een sporttechnisch 

medewerker. Jason Collins zal in januari 2022 in dienst komen bij de federatie.  

Cathy zal vanaf 1 januari 0,2 VTE in dienst zijn als DSKO.  

In de loop van 2022 zal er duidelijke taakverdeling en uitgebreide functieprofielen voor elke functie 

opgemaakt en een evaluatie van de werking van het voltallige team.   

Verhuis 

Om de werking van het secretariaat te optimaliseren werd in 2021 

beslist om te verhuizen. We kregen de opportuniteit om burelen 

te huren in de gebouwen van Judo Vlaanderen. Deze verhuis 

zorgde voor twee grote voordelen. De huur is een stuk goedkoper 

en we zitten nu samen met twee andere federaties (Judo 

Vlaanderen en Motorsport Vlaanderen) waardoor we de kennis 

kunnen delen. 

 

Het secretariaat bevindt zich in Burst, vlak bij de afrit van de autostrade en is dus makkelijk bereikbaar. 

Om het wedstrijdmateriaal te kunnen stokkeren huurden we een loods niet ver van de burelen.  
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WERKING 

1 MISSIE  

VKF streeft naar de vereniging en vertegenwoordiging van alle karate-beoefenaars in Vlaanderen en 

het Brussels Gewest, en erkent karatebeoefening in al zijn diversiteit.   

Zij ondersteunt en promoot zowel de martiale als de sportieve beoefeningsvormen, recreatief en 

competitief. VKF behartigt de belangen van haar clubs en ondersteunt deze in hun streven naar 

kwaliteitsvolle beoefening. De VKF wil een duidelijke identiteit geven aan het begrip ‘Karate’ 

De Vlaamse Karate Federatie wil de omstandigheden creëren waarin karate, als martiale 

zelfverdedigingsmethode, zowel recreatief als competitief op een kwaliteitsvolle manier kan beoefend 

worden in al zijn vormen. 

2 BELEIDSPLAN 2021-2024 

Het Beleidsplan 2021-2024 werd opgemaakt aan de hand van vijf bouwstenen waarbij kwaliteit de 

basis is voor elke bouwsteen. VKF dient haar clubs, leden en vrijwilligers kwalitatief te ondersteunen 

door middel van identiteit, verbinding, communicatie en ontwikkeling 

2.1 VKF VORMT HAAR IDENTITEIT 

SD 1 VKF zet zowel intern als extern karate, in al zijn facetten, op de kaart 

OD 1: Tegen eind 2022 heeft de VKF een nieuwe identiteit ontwikkeld met een 

nieuwe huisstijl.  

Werkgroep  

In het beleidsplan staat als doelstelling dat VKF dient te werken aan een nieuwe huisstijl, een nieuw 

logo,… Om dit te realiseren werd door het vorige bestuur opdracht gegeven aan de maker van de 

huidige website (V-web) om deze te vernieuwen.  

Het huidige bestuursorgaan had echter graag de tijd gekregen om dit in te kijken én vroeg om het 

project ‘even’ te pauzeren. Men maakte een werkgroep om de website grondig te evalueren en 

andere pistes te onderzoeken. Deze bestaat uit Kathleen, Jaak, Bea en Serge.  

Zij adviseerden aan het bestuursorgaan dat de ‘vernieuwde’ website niet voldeed aan de 

verwachtingen. De werkgroep had echter te weinig tijd en kennis van zaken om dit verder uit te 

werken. Voor de verdere communicatie werd beroep gedaan op een externe partner. 
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Communicatiebureau 

Er werd gekozen om met ‘DINOO’ verder te gaan. Dit is een bedrijf gespecialiseerd in Freelance 

Marketing, ze helpen bedrijven met digitale communicatie. Kristof Vemeulen is freelancer en is al 

meer dan 10 jaar actief in marketing. Hij werkt al 4 à 5 jaar als Head of marketing bij S-plan. Kristof is 

zelf een karateka in hart en nieren en kent de structuur van de VKF. Vandaar dat hij de ideale partner 

is om dit traject samen me op poten te zetten. 

Missie/visie 

VKF heeft de ambitie om op een professionele manier te communiceren, om een eigen, unieke 

identiteit te creëren. Kristof helpt de VKF om dit te realiseren. Hiervoor wordt in verschillende fases 

gewerkt.  

Fase 1: Inventarisatie 

Momenteel wordt er binnen VKF voornamelijk gebruik gemaakt van 3 communicatieplatformen.  

✓ De website (jammer genoeg weinig overzichtelijk); 

✓ De nieuwsbrieven; 

✓ De facebookpagina (Weetje – De VKF facebook groep heeft momenteel méér volgers (méér 

bereik) dan de eigenlijke pagina). 

Fase 2: Visie bepalen. 

Om de visie te bepalen te weten waar we als organisatie naartoe willen, is het belangrijk dat we te 

weten komen wat we per doelgroep wensen te bereiken. Aan de hand van een workshop trachtten we 

een antwoord te krijgen op deze vragen. Deze workshop werd geleid door Kristof, Bea en Kathleen 

waren aanwezig als afgevaardigden van het bestuur en Bidisha en Anneleen als afgevaardigden van de 

medewerkers.  

Op basis van de inventarisatie en de workshop kwamen heel wat objectieven en actiepunten naar 

boven. Om enkele voorbeelden te geven:  

• Als BO willen we transparantie bieden naar de clubs en onze clubs & karateka’s inspireren 

• Per verschillende doelgroep moeten er procedures neergeschreven worden  

• We willen als VKF alle evenementen vlot communiceren maar ook nieuws uit de verschillende 

commissies / stakeholders  

• We willen op een professionele manier communiceren  

• Clubs en karateka’s moeten geïnspireerd worden door VKF  

• Onze bestuursleden van clubs willen we meer informeren  

• We willen ook potentiële karateka’s bereiken zoals onze actie #backtokarate 

• We willen via VTS meer clubs & karateka’s informeren & stimuleren  

• Proactief communiceren ipv ad-hoc / reactief  

Fase 3: Communicatieplan/ stappenplan opstellen. 

Bovenstaande fases genereerden voldoende informatie waardoor een stappenplan (= 

communicatieplan) kon worden opgemaakt.  

Wie is VKF én waar staan wij als federatie voor, bv.  

• Elk kwartaal onze clubs informeren waar we mee bezig zijn of wat we in petto hebben 
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• Clubs bevragen (wat hebben zij nodig en waarom). 

• … 

Dit communicatieplan werd opgemaakt in een zeer gebruiksvriendelijke tool 

Fase 4: Uitvoering. 

We moeten eerlijk zijn: de zijn heel veel actiepunten & objectieven. Je merkt onmiddellijk dat niemand 

door de bomen het bos nog ziet. Vandaar we kiezen voor een stapsgewijs traject. We gaan hier even 

de vergelijking maken met het bouwen van een nieuw huis waarbij we eerst een goede onderbouw & 

fundering willen voor we starten met de afwerking maar we willen ook nog een dak boven ons hoofd 

in afwachting van het nieuwe huis.  

1. Definiëren MVP (waarmee communiceren we momenteel? Website, E-mail & Facebook) 
2. Uitrol MVP (Strategie, Training, Implementatie, Procedures …)  
3. Clubs bevragen  
4. Next steps MVP  
5. Communicatie per doelgroep / campagnes / Instagram / Twitter / TikTok 

 

Om met een cliché te eindigen: Rome is ook niet in één dag gebouwd. We willen dit stapsgewijs 

aanpakken met een visie op lange termijn & kwaliteit. Anderzijds willen we ook niet alles vertragen 

dus willen we een evenwicht vinden in de opbouw van onze communicatie maar ook het blijven 

ondersteunen van al onze stakeholders.  

Om dit tastbaar te maken zorgen we voor een visuele voorstelling van mogelijk mijlpalen via een 

GANTT tabel. 

 



 
VLAAMSE KARATE FEDERATIE 

Jaarverslag – Werkingsverslag 2021 

 

 19 

Dit is een zeer duidelijk stappenplan. Het uitwerken van een nieuwe website, nieuw logo en eventueel 

nieuwe naam worden hierin mee opgenomen. 

Promotiemateriaal 

Van zodra onze nieuwe naam en logo beslist worden kunnen we verder gaan met het aanmaken en 

bekend maken van promotiemateriaal.  

  2021 2022 2023 2024 

A01 
Werkgroep promotie/communicatie 
samenstellen  

OK X X X 

A02 
Bepalen van de missie/visie en de meerwaarde 
van karate (maatschappelijk, sociaal, 
ontwikkeling …).  

NOK Feb X X  

A03 
Samenwerking communicatiebureau om nieuwe 

huisstijl te ontwikkelen 
 Feb X X 

A04 

Promotiekanalen afstemmen en 

promotiemateriaal ontwikkelen in nieuwe 

huisstijl 
  X X 

 

OD 2: Eind 2023 is de nieuwe huisstijl van de VKF zichtbaar binnen haar clubs en 

binnen de Vlaamse Sportwereld 

Op dit moment zijn we volop aan de slag gegaan met de opmaak van de nieuwe huisstijl, nieuwe 

website,… Dit gaat zoals eerder vermeld in verschillende fases gebeuren. 

Eens dit allemaal gerealiseerd is en alle fases uitgevoerd zijn,  kunnen we beginnen om de laatste fase 

te realiseren en dit kenbaar te maken aan de clubs en aan de sportwereld.  

  2021 2022 2023 2024 

A01 
Universele tools ontwikkelen en aanbieden in de 
nieuwe huisstijl die elke club kan gebruiken  

 sept X X 

A02 
Promotiemateriaal verspreiden bij interne en 
externe stakeholders.  

 sept X X 
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2.2 VKF COMMUNICEERT TRANSPARANT 

SD 2 Gedurende de beleidsperiode blijft VKF verder inzetten op de professionalisering en 

eenvormigheid van de organisatie. 

OD 1: Tegen het einde van de beleidsperiode scoort VKF op de 3 items van ‘goed 

bestuur’ (transparantie, democratie en interne verantwoording) minimum 75%. 

Harde indicatoren 

In de loop van 2021 ging er niet erg veel energie naar ‘Goed Bestuur’. De inwerking van nieuwe 

bestuurders en wijziging van personeelsleden zorgde voor andere prioriteiten. We trachtten wel het 

een status quo te bereiken om dan in 2022 hiermee verder aan de slag te gaan. 

Legende: 

• Groen: OK 

• Oranje: gedeeltelijk OK 

• Rood: Niet OK 

In 2021 behalen we 68.70%. Deze score ligt even hoog als het jaar voordien. Tegen het einde van de 

beleidsperiode willen we voor elk van de delen een minimum van 75% halen.  

 

 

 

 

 

 

Voor 2 van drie thema’s behalen we de beoogde 75%. Dit blijft echter een onderwerp waar blijvend de 

nodige aandacht aan dient geschonken te worden. 

 2020 2021 

Transparantie 100% 96.3% 

Democratie 72.2% 75.0% 

Interne Verantwoording 42.4% 41.0% 

TOTAAL 69.5% 68.7% 
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Transparantie 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

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.

Geplande 

bestuurswijziging 

werd niet 

voldoende 

geargumenteerd
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Democratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

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 

visie, missie, doelen.  

Niet goedgekeurd door 

AV

Profielen bestaan, maar 

niet op- gemaakt adh 

visie, missie, doelen.  

Niet goedgekeurd door 

AV

Profiel moeten 

bijgwerkt zijn op basis 

van visie, missie,… .  

Niet goedgekeurd door 

AV

Profiel moeten 

bijgwerkt zijn op basis 

van visie, missie,… .  

Niet goedgekeurd door 

AV

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

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. 

De RvB kiest er 

voor dit pas in te 

voeren in 2021. 

Het moment 

waarop de volledig 

RvB opnieuw dient 

gekozen te worden

De RvB kiest er 

voor dit pas in te 

voeren in 2021. 

Het moment 

waarop de volledig 

RvB opnieuw dient 

gekozen te worden

De RvB kiest er 

voor dit pas in te 

voeren in 2021. 

Het moment 

waarop de volledig 

RvB opnieuw dient 

gekozen te worden

Met de 

verkiezingen van 

een nieuwe 

bestuursorgaan 

werd dit aangepast

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

Nog uit te werken: 

introductieproced

ure / Individueel 

gesprek voorzitter 

/ benoemingsbrief                    

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. 
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Interne verantwoording                          commissies 

 

 

In de loop van 2022 staan er een aantal zaken op de planning, zo zal er werk gemaakt worden van de 

reglementen, zodat deze allen op elkaar zijn afgestemd en er geen hiaten in zitten. 

Met de nieuwe coördinator zal ook werk gemaakt worden van evaluaties, dit voor het optimaliseren 

van de werking! 

Het nieuwe bestuur wil alle punten van de code goed bestuur grondig bekijken in de loop van 2022 

om dan een evaluatie te maken aan welke zaken ze eerst wensen verder te werken. 

2017 2018 2019 2020 2021

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

vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de organisatie

Niet gebeurd in 

2020

Wel Ok: BO / AV / 

Comissies

NOK: Directie / 

personeel

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

niet gecumuleerd

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

bestuur vast.

 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. 

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

 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. 

Voldoet inhoudelijk 

niet

Voldoet 

inhoudelijk niet

 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

Moet uitgebreider

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

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

Deze zijn niet 

openbaar

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

de leden van de raad van bestuur.

 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 vet): 

 

In 2021 werd gekozen om op drie zachte indicatoren in te zetten.  

Om nog transparanter te zijn naar onze leden, werd nog meer aandacht geschonken aan het 

jaarverslag. We trachten hier een zo duidelijk en volledig mogelijk beeld te scheppen van de werking. 

We wilden het financieel auditcomité implementeren in onze reglementen. In de loop van 2021 werd 

een denkoefening gedaan om een overzicht te maken van alle reglementen en de zaken die hierin niet 

meer accuraat zijn. Er werd een planning opgemaakt om  de reglementen grondig te bekijken en aan 

te passen waar nodig. 
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We slaagden er dus in 2021 niet in om het financieel auditcomité te implementeren in het reglement 

van inwendige orde. 

Het bestuursorgaan hecht veel aandacht aan de goede werking van de commissies. Ze vinden het erg 

belangrijk dat er open en transparant wordt gewerkt. De bevoegdheden van de commissies moeten 

ook herbekeken worden in het intern reglement. 

Hervormen organen 

Voor de goede werking van de verschillende commissies werden in de loop van 2021 twee zaken 

ondernomen. 

Er werd een werkgroep opgericht die een strategisch plan uitwerkt voor de herstructurering van de 

verschillende commissies. Zij werkten een strategisch plan uit waarin duidelijk de plaats, de 

bevoegdheden, … van de commissies, de leerscholen en de provincies in verwerkt zijn. Dit is een 

proces van lange adem en vraagt heel wat onderzoekswerk. Een eerste voorstel wordt begin 2022 op 

het bestuursorgaan gebracht om te evalueren. 

Van een aantal commissies had het bestuursorgaan het gevoel dat ze niet meer helemaal 

functioneerden zoals het hoort. Dit vroeg de onmiddellijke aandacht van het bestuursorgaan en 

hiervoor werd een werkgroep opgesteld om deze commissies eens door te lichten. Op die manier kan 

er vlugger op de bal gespeeld worden. De resultaten van deze doorlichting worden meegegeven aan 

de werkgroep die het strategisch plan uitwerkt. 

Een aantal bevindingen van deze audit zijn de volgende: 

• Er is nood aan een meer diverse samenstelling van de commissies 

• De visie en het doel van de commissie moeten beter uitgewerkt worden 

• Meer aandacht voor een volledig beleid 

• Het intern reglement dient in die zin aangepast te worden 

• Transparante en objectief beleid 

In de loop van 2022 wordt hier aan verder gewerkt. 

  2021 2022 2023 2024 

A01 Hervormen van de verschillende organen  Okt mei X X 

A02 
Evalueren van de mandaten en taken van de 
verschillende organen 

 mei X X 

A03 
Herwerken van het intern reglement om te 
voldoen aan de code goed bestuur 

 Apr X X 

A04 
De federatie zet in op een aantal zachte 
indicatoren 

OK Feb X X 
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OD 2: Eind 2021 beschikt VKF over een intern communicatieplan. 

Ook voor het intern communicatieplan werd geopteerd om met een externe partner te werken die 

ons op weg zal helpen met de communicatie. Ook hiervoor werken we samen met DINOO. 

In de eerste fase werden de interne communicatielijnen vastgelegd. 

 

Afbakening rollen in interne communicatie
De rode kruisjes (X) geven aan wie bij wie de bijhorende rollen, taken en competenties vooral gelden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN & COMPETENTIES 

INTERNE COMMUNICATIE

Medewerker Algemeen 

coordinator 

Aanspreekpunt 

BO 

BO Extern

TAKEN

Weten (en willen weten) wat het takenpakket is X X X X

Informatie zoeken en toepassen X X X X

Helderheid geven over wat van collega's en hun 

taken verwacht wordt

X X X

Coachen op vakinhoudelijk en vaktechnisch gebied X

Feedback geven op het functioneren X X

Anderen helpen in hun 

communicatieverantwoordelijkheid

? X X

Vertalen van beleidsinfo naar de praktijk op de 

werkvloer (vertalen van info van abstract naar 

concreet)

X X X X

Vertalen van wat zich stelt op de werkvloer naar 

organisatie en beleid (vertalen van info van 

operationeel naar strategisch)

X X X

KENNISMANAGEMENT

Kennis en expertise in je vakgebied vinden X X X

Bereid zijn om kennis en expertise te delen X X X X

Stimuleren van uitwisseling van kennis en expertise X X X

Stimuleren van een ontwikkel- en leerklimaat X X

COMMUNICATIEHOUDING

Bereid zijn om eerlijk en open te communiceren X X X X X

Bijdragen tot een prettig communicatieklimaat X X X X X

Bereid om zich betrokken te voelen bij de 

organisatie

X X X X X

Voor je mening durven uitkomen X X X X X

Voorbeeldgedrag tonen X X X X X

Waarderen en vieren van gebeurtenissen in afdeling 

of team

X X X X

Vermijden van informatieoverload X X X

Respectvolle communicatie met en over elkaar X X X X X

Signalen geven over aandachtspunten, klachten, 

ideeën…

X X X X

Opvangen en opvolgen van signalen over 

aandachtspunten, klachten, ideeën…

X X X X

VERANTWOORDELIJKHEDEN & COMPETENTIES 

INTERNE COMMUNICATIE

Medewerker Lijnmanager Aanspreekpunt 

BO 

BO Extern

BELEID

Belangstelling ontwikkelen en openstaan voor 

beleidsinfo

X X X X

Collega's informeren over beleid en beleidsplannen X X X X

Ontwikkelt aandacht voor imago en reputatie van 

de afdeling

X X X X

Duiding geven over waarom de organisatie bepaalde 

keuzes maakt

X X X

COORDINATIE EN FACILITEREN VAN INTERNE 

COMMUNICATIE

Medewerker Lijnmanager Aanspreekpunt 

BO 

BO Extern

Opstellen en coördineren beleidsplan interne 

communicatie

X X X

Evalueren van de interne communicatie X X X X ?

Ontwikkelen en beheren van centrale kanalen voor 

interne communicatie (incl. content planning)

X X X X

Adviseren en coachen over aspecten van interne 

communicatie

X X X

Afstemmen met BO over agenda en timing van 

interne communicatie

X X X

Ontwikkelen  van richtlijnen en afspraken m.b.t. 

interne communicatie

X X

Regelmatig communiceren van richtlijnen en 

afspraken m.b.t. interne communicatie

X X

Experimenteren en sensibiliseren m.b.t. innovatieve 

communicatievormen. 

X X X
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Tijdens deze oefening werd grondig nagedacht over wie de verantwoordelijkheid draagt in de 

communicatie. In de loop van 2022 wordt dit verder uitgewerkt en nog beter ingevuld. Dit is alvast een 

goede start 

  2021 2022 2023 2024 

A01 
De communicatielijnen vastleggen binnen het 
organogram. Wie kan waar terecht voor welke 
informatie? 

OK sep x x 

A02 
Implementeren van het communicatieplan in de 
interne werking en ten aanzien van 

 Sept x 

A03 
Uitwerken van een e-mailbeleid (personeel, 
commissies, bestuursorgaan, API,…) 

 Sept 

OD 3: De federatie werkt verder aan een transparant en duidelijk financieel beleid 

Lastenvermindering boekhoudpakket 

Omdat er binnen het personeel niemand is met voldoende financiële kennis en om de administratieve 

lasten op het secretariaat te verlagen werd in juni 2020 een overeenkomst afgesloten met het 

boekhoudkantoor SBB om onze boekhouding te doen.  

De betalingen worden nog steeds gedaan door de medewerkers. Via een digitaal platform dat SBB 

aanbiedt, worden de facturen opgeladen en de juiste codes toegekend. Hiermee gaat SBB aan de slag 

om de boekhouding op te volgen en de nodige rapporten te bezorgen. 

De boekhouding wordt van dichtbij opgevolgd door de penningmeester, ook zij kan met alle vragen 

terecht bij SBB. 

Naar de toekomst toe zullen we exploreren wat SBB eventueel nog meer kan overnemen om de 

administratieve als nog te verlagen.  

SBB kan voor ons ook een duidelijk en correct financieel verslag opmaken.  

3- maandelijkse financiële rapportering 

Zowel het nieuwe bestuur, de penningmeester als de administratief medewerker moesten zich in de 

loop van 2021 inwerken in de financiële materie van de federatie. Het was om die reden niet mogelijk 

om 3- maandelijks te rapporteren. Dit jaar werden er twee financiële rapporteringen voorgelegd op 

het bestuursorgaan.  

• 10 juli 2021 

• 25 oktober 2021 

Door de vele veranderingen in de loop van 2021 is de rapportering niet steeds tot het financieel 

auditcomité geraakt. Op het einde van jaar kwam zij samen met de penningmeester en de 

verantwoordelijke financiën van het personeel om het een en ander af te spreken. De eind realisatie 

van 2021 zal door het financieel auditcomité bekeken worden. In de toekomst is het de bedoeling dat 

zij  bij elke rapportering een advies formuleren aan het bestuursorgaan. 
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Er is nog veel groeipotentieel op vlak van de financiële opvolging en rapportering. In de loop van 2022 

wordt daar zeker aan verder gewerkt.  

  2021 2022 2023 2024 

A01 
Uitwerking van een lastenvermindering van het 
boekhoudpakket 

DOORLOPEND 

A02 
Opmaken van een transparante 3-maandelijkse financiële 
rapportering 

DOORLOPEND 

2.3 VKF ZORGT VOOR VERBINDING 

SD 3 De VKF moet karate representatief maken als dé karatesport in Vlaanderen, waar alle 

clubs met elkaar verbonden zijn.  

OD 1: Tegen 2024 beschikt de VKF over een gamma van activiteiten en initiatieven 

waarbinnen de verschillende karateka’s en strekkingen hun gading vinden. 

Karatedag 

In 2021 werd door de overgangsperiode met het nieuwe bestuur en personeelswissel en de 

coronapandemie geen moment gevonden om een karatedag te organiseren. De jeugdcommissie heeft 

dit opgenomen in hun planning om in de loop van 2022 uit te werken. 

Intern online platform 

Gezond sporten maakt een digitaal platform op met als eerste doel oefeningen rond 

blessurepreventie op te laden. Op dit platform zal het mogelijk zijn dat de trainers kunnen 

communiceren met elkaar en met de federatie. Er zullen oefeningen kunnen opgeladen worden. Het is 

de bedoeling dat de Vlaamse Karate Federatie in eerste instantie mee op deze kar springt en uitzoekt 

wat de mogelijkheden zijn. 

Organiseren van recreatieve activiteiten door de provinciale comités 

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.  
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3. Vergadering  
Per provincie wordt dit bedrag 50/50 verdeeld tussen WKF en Ippon werking. 

 

2021 was alweer een coronajaar waardoor het organiseren van activiteiten niet gemakkelijk was. Toch 

besliste het BO om dit jaar de subsidieverdeling te laten gebeuren zoals in de reglementen staat 

geformuleerd met dit verschil dat men geen 4, maar slechts 2 activiteiten diende te organiseren om 

recht te hebben op de subsidie 

Hieronder vindt u de activiteiten die werden georganiseerd. 

Vlaams-Brabant – Ippon en WKF 

Provinciale trainingen: 

Doelgroep: alle leden VKF Vlaams-Brabant en deelnemers Shodan Shiken 

16.10.2021 Leuven 

19.10.2021  Herne 

01.12.2021 Brussel 

18.12.2021 Leuven 

Antwerpen 

Ippon 

Provinciale Ippon trainingen te Antwerpen 

Plaats:  Sporthal Wilrijkse plein; Vogelzanglaan 2020 Antwerpen 

Doelgroep: vanaf 5e Kyu: 

06.09.2021  40 deelnemers 

04.10.2021 38 deelnemers 

08.11.2021 35 deelnemers 

 

WKF 

19.02.2021 Initiatie Karate Kobudo Geel 5 deelnemers 

02.04.2021 Open initiatie Karate Kobudo Geel 8 deelnemers 

14.05.2021 Initiatie Karate Kobudo Geel 6 deelnemers 

18.09.2021 Provinciale training Berchem 14 deelnemers 

02.10.2021 Karate Kobudo stage Geel 8 deelnemers 
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13.11.2021 Provinciale training Oud Turnhout 26 deelnemers 

13.11.2021 Karate Kobudo stage Geel 13 deelnemers 

 

Limburg 

Ippon 

Provinciale trainingen  

Plaats: Lucien Londotstraat 3c, 3600 Genk 

08.07.2021  30-35 deelnemers 

02.09.2021  30-35 deelnemers 

07.10.2021  30-35 deelnemers 

04.11.2021 30-35 deelnemers 

16.12.2021 30-35 deelnemers 

 

WKF 

Open WIKF stage Eksel voor de jeugd (in bubbels)- Gemeentelijke sporthal Eksel 

22.05.2021 150 deelnemers 

 

Memorial Kase online: Open BKSA stage  (online) 

28 – 29 – 30.05.2021 64 deelnemers 

 

Karate & Qi-gong stage: Open BKSA stage 

25-29.08.2021 36 deelnemers 

 

Open Provinciale WIKF Karate Stage - Gemeentelijke sporthal Eksel (2 groepen : -12 en + 12) 

11.09.2021 150 deelnemers 

Oost Vlaanderen 

Ippon 

Provinciale trainingen 

12.01.2021  45 deelnemers Online 
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18.02.2021  60 deelnemers Online 

18.03.2021  60 deelnemers Online 

14.04.2021 60 deelnemers Online 

20.05.2021 60 deelnemers Online 

17.06.2021 60 deelnemers Online 

16.09.2021 50 deelnemers Gent 

14.10.2021 50 deelnemers Gent 

02.12.2021 50 deelnemers Gent 

 

Jeugdkaratekamp (3 – 8 augustus 2021) – 125 deelnemers 

Ippon trainingsdag Aalter 

30.10.2021 125 deelnemers 

 

Tasseikan Ippon trainingsdag ‘Back to Basics 

18.12.2021 125 deelnemers 

 

WKF 

Provinciale trainingen onder leiding van François Demesmaeker en Ronny Van Saen 

02.10.2021 54 deelnemers Oosterzele 

 

Provinciale WKF stage 

• Voorbereiding op het examen Shodan Shiken en hogere dan graden 

• Wedstrijdtraining kumite 

• Wedstrijdtraining kata 

• Lagere en hogere kata recreatief per stijl 

• Jeugd en volwassenen recreatief  

• Kids 5 en 6 jaar 

30.10.2021 
110 deelnemers 

15 lesgevers 
Lokeren 

 

West Vlaanderen 

Ippon 

Provinciale trainingsdag Ieper 
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Provinciale trainingen voor beloften 

17.09.2021  

08.10.2021  

26.11.2021  

10.12.2021  

 

WKF 

Omwille van covid organiseerde het provinciaal comité West Vlaanderen geen WKF activiteiten 

Evaluatie 

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

  2021 2022 2023 2024 

A01 Jaarlijks organiseert de VKF een ‘karatedag’ NOK  

A02 
Ontwikkelen van een intern online platform voor 
trainers, clubbestuurders, timekeepers en 
scheidsrechters 

    

A03 
Financieel, logistiek en administratief ondersteunen 
van de provinciale comités voor het organiseren van 
recreatieve en competitieve activiteiten 

OK    

OD 2: De VKF heeft tegen 2024 diverse promotiecampagnes om nieuwe leden aan 

te trekken op clubniveau 

Ontwikkelen online platform 

Het nieuwe bestuursorgaan wil inzetten op communicatie, digitalisatie, … In de loop van 2021 werd 

veel opzoekingswerk gedaan. Er werden offertes opgevraagd voor de bouw van een nieuwe website. 

Bij de aanvraag ervan werd rekening gehouden met de interactie van leden/clubs met de federatie. 

Dit wordt verder uitgewerkt in deze beleidsperiode 

Campagne #backtokarate  

In augustus en september was er weer ruimte om de sport terug op te straten. Om de clubs te helpen 

bij het opstarten van het nieuwe seizoen en mensen warm te maken om te (terug) te straten met 

karate, werd beslist om een facebook campagne te voeren “#backtokarate” 

Het  objectief van deze campagne is de her-activatie van passieve leden, maar ook nieuwe leden 

inspireren.  

Deze campagne bestond uit verschillende delen: 

Foto Campagne ~ Imagobeelden 

Eerste en vooral werd een campagnebeeld gemaakt: 
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Dit beeld kwam op overal terug waardoor het zeer herkenbaar was. 

In de tweede fase vroegen we aan de clubs en de leden of ze ons een aantal leuke foto’s konden 

bezorgen. We gaven deze tips als inspiratie mee: 

Om jullie op weg te helpen, geven we graag wat inspiratie mee van waar we naar op zoek zijn: 

• Kinderen / volwassenen die lachen tijdens de training of in hun karatepak 

• Foto’s van verschillende doelgroepen zoals kleuters, kinderen, (jong)volwassenen, ouderen en 

iedereen daartussen. 

• Groetende karateka’s 

• Focus (vaak te identificeren door een intense blik) 

• Kihon, Kata en Kumite in zijn verschillende vormen (vrij, statisch, zelfverdediging, …) 

• Lesgevers versus karateka 

• Coach in actie 

• Wedstrijdbeelden 

• Sprekende beelden van een training waarin je karateka’s ziet zweten, zich uitleven, lachen, … 

• Oefeningen met hulpmiddelen zoals stootkussens, hoepels, … 

Hierop kwamen heel wat reacties. We ontvingen 76 foto’s met mooie karatebeelden. 

Met een werkgroep werden de 9 mooiste beelden op maat voor facebook en instagram gemaakt. 

Zie hier een aantal voorbeelden. 
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De clubs konden deze beelden downloaden om zelf te gebruiken op hun social media 

FB Profielkader 

Er werd ook een facebookkader gegenereerd: 

Dit kader werd door verschillende clubs en leden gebruikt bij hun 

profielfoto 

 

Advertentie ( 2 doelgroepen : interesse in vechtsport, moeders ) 

Er werden een betalende campagne gevoerd naar 2 specifieke doelgroepen: 

• Moeders (omdat zij meestal beslissen over de hobby’s van de kinderen) 

• Interesse in karate 

Resultaten 

• Bereik   : 40.000 mensen 

• Verkeer : 1.500 kliks gegenereerd naar de VKF website 

• De pagina’s werden aanzienlijk meer bezocht. 

• Clubs en leden gingen zelf creatief aan de slag met #backtokarate op sociale media  
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Met onze #backtokarate campagne hebben heel wat onverwachte positieve reacties gezien. 

Hieronder kan u enkele voorbeelden zien van clubs die de #backtokarate gebruikten. 

      

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

volgers pagina likers pagina leden groep

Evolutie facebook

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021



 
VLAAMSE KARATE FEDERATIE 

Jaarverslag – Werkingsverslag 2021 

 

 36 

Aan de hand van deze grafieken en de het gebruik door de clubs zien we dat deze campagne zeker zinvol 

was.  

Hoe gaat het verhaal nu verder? 

#BackToKarate was het resultaat van een werkgroep vrijwilligers, maar uiteraard is dit een mooie 

case-study die in de toekomst kan aansluiten in het communicatieplan waar we samen met DINOO 

aan werken. 

  2021 2022 2023 2024 

A01 
Uitwerken van een online platform ‘start to karate’ 
cfr. Start to run. 

    

A02 
Positieve karate verhalen delen op website, social 
media,… 

    

SD 4 VKF creëert een aanbod ‘karate voor allen’.  

OD 1: Eind 2022 heeft de VKF een inclusiebeleid waarin G-karate opgenomen is 

Door bestuurs-en personeelswissels lag het dossier rond G-karate een tijdlang stil. 

Vol goede moed werd er in het najaar 2021 een poging gedaan om de G-werking nieuw leven in te 

blazen.  

Er werd een document opgemaakt om de heropstart van de commissie mogelijk te maken en richting 

te geven. Dit opstart document bevat onder meer de aanzet tot missie van de commissie die 

gebaseerd is op de missie van G-sport Vlaanderen. 

Verder staat er in vermeld wat de opdrachten zouden moeten zijn: 

Beleid 

• (mede) opstellen beleidsplan gedeelte G-karate, 1 keer per 4 jaar;  

• opstellen G-jaarplan passend binnen het vastgestelde jeugdbeleid met concrete doelstellingen en 

timings;  

• Begroting en jaarverslag opstellen voor RvB, 1 x per jaar;  

• evalueren activiteiten;  

• het bijstellen van de doelstellingen;   

• Advies op vraag Rvb 

• Advies op initiatief 

• het houden van G-commissievergaderingen naar behoefte maar minimaal 4 x per jaar;  

• organiseren of mede organiseren van activiteiten gericht op G-sporters en/of hun 

trainers/buddies/…  

• adviseren inzake categorieën 

dataverzameling 

• realtime overzicht aantal karatebeoefenaars met G-profiel  

• overzicht van het aantal competitieve G-karatekas en de categorie waaronder zij vallen 
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Informatie 

• Organiseren van relevante bevragingen gericht op een bepaalde doelgroep (te coördineren door 

secretariaat evt i.s.m. andere commissies en taskforces)  

• Inventariseren behoeften van de G-karatekas  

• Methodologie G-karate promoten via stages (volwaardige plaats) 

• Handboek G-karate ter beschikking stellen via website VKF (webshop? (gadgets, publicaties, …) 

Activiteiten 

• Uitgebreid aanbod aan activiteiten zowel inclusief als exclusief voorzien 

• Actieve deelname aan maatschappelijk relevante thema’s en projecten 

Week tegen pesten, …. 

• Start-to karate 

• Implementeren sharepoint voor interne communicatie 

Wedstrijden 

• Organiseren en ondersteunen van wedstrijden gericht op G-sporters.  

• Informeren en promoten van inclusieve wedstrijden (zelfde dag reguliere- en G-wedstrijd vb op 

PK) 

• Scheidsrechters vormen 

• Deelnemen aan internationale wedstrijden aanduiden (paralympics, EK, WK) 

• Deelname aan special olympics onderzoeken.  

Dit is een goede basis om mee starten. Er werd een datum gevonden om een eerste 

heropstartvergadering te laten plaatsvinden, maar die werd de dag zelf afgeblazen door de last-

minute onbeschikbaarheid van een van de commissieleden. Door het aanslepen van het dossier, 

waardoor er weinig schot in de zaak komt, hebben er 2 leden ontslag genomen. Zij wensen ook hun 

expertise en club niet langer ter beschikking te stellen voor de G-werking. De invulling en 

samenstelling van de G-commissie werd daardoor teruggegeven aan het bestuursorgaan. Dit dossier 

zal hopelijk van start gaan in 2022. 

  2021 2022 2023 2024 

A01 
Installeren van een representatieve commissie voor G-
karate 

okt  

A02 Definitie bepalen van G-karate      

A03 
Noden bevragen wat clubs nodig hebben om G-karate  
te laten starten. 
 

    

A04 
Implementeren van een actieve G-werking  
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SD 5 VKF zorgt voor een gezonde en ethische sportomgeving.  

OD 1: VKF breidt jaarlijks haar integriteitsbeleid verder uit met aandacht op ethische 

thema’s 

API 

De Vlaamse Karate Federatie stelde ook in 2021 Niki De Brucker aan als federatie-API. Zij werkt als 

verenigingswerker voor de federatie en is naast federatie-API verantwoordelijke voor het volledige 

integriteitsbeleid van de VKF. Volgende taken horen bij dit takenpakket: 

 Aanspreekpersoon van Sport Vlaanderen betreft het ethisch sporten  

 Verantwoordelijk voor het ethisch beleid (zie beleidsplan) 

o Vorm geven aan het ethisch beleid 

o Opvolgen van de uitvoering beleid 

o Opvolging begroting – realisatie 

o Opmaken voorstellen beleid 

 Opvolgen van klachten/meldingen bij schending integriteit 

 Advies verlenen aan én aanwezigheid bij vergaderingen/commissies indien aanwezigheid 

API/verantwoordelijke ethiek vereist is 

 Advies verlenen aan organisatoren van evenementen én aanwezigheid op evenementen zodat 

API vertrouwd figuur wordt/is. 

 Opvolgen ethisch hoofdstuk op website 

Bijscholingen 

De federatie heeft een volledig integriteitsbeleid uitgewerkt. De clubs kunnen door aan een aantal 

zaken te voldoen, een, twee of drie sterren scoren voor het kwaliteitslabel. 

 

 

Dit volledige integriteitsbeleid werd aan de clubs uitgelegd via een webinar. Deze vond plaats op 22 

juni 2021. Er waren 14 clubs aanwezig op dit webinar. 

In 2021 waren er 3 clubs die een kwaliteitslabel integriteit. 

Niveau 1: 

• Akiyama Gent 

Niveau 2: 
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• Koninklijke karateclub Leopoldsburg 

• Shotokan karateclub Zottegem 

In  2022 verder clubs stimuleren om hier op in te zetten 

Verder werden er in samenwerking met het risicovechtsportplatform opleidingen tot club-API 

georganiseerd. Niki De Brucker was bij een aantal van deze opleidingen de lesgever. In vergelijking met 

de andere vechtsportfederaties waren er van de VKF heel wat deelnemers aan deze opleidingen. 

 

Rijlabels Club-API Sport met grenzen Eindtotaal 

TV 46 48 94 

JV 35 37 72 

VKF 33 35 68 

VKBM²O 14 17 31 

VBL 9 7 16 

VJJF 2 3 5 

VVA 1 2 3 

VWUF   1 1 

Eindtotaal 140 150 290 

 

Alle clubs die beide opleidingen hebben gevolgd hebben van de VKF het spel ‘sport met grenzen’ 

ontvangen. 
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GES-commissie 

De GES-commissie is het orgaan dat advies uitbrengt aan het bestuursorgaan rond ethisch en medisch 

sporten.  

In 2021 gaf de huidige voorzitter Geert Joris aan niet langer in commissie te willen zetelen. Niki werd 

aangesteld als voorzitter ad interim en er werd gezocht naar nieuwe profielen om in deze commissie 

te zetelen. Voorlopig zijn er geen nieuwe personen bij de commissie bijgekomen. Er zijn mogelijks 2 

kandidaten die in 2022 aangesproken zullen worden. Eens de commissie terug ‘voltallig’ is, worden de 

rollen opnieuw bekeken. 

Binnen de commissie werd een noodteam aangeduid waar de federatie-API terecht kon bij 

moeilijkheden. Dit bestaat uit Paul Heyvaert en de voorzitter van het bestuursorgaan, Serge Gilen. 

De commissie komt op regelmatige basis samen om adviezen op te maken rond ethisch en medisch 

sporten. 

Gedragscodes 

De gedragscodes voor de verschillende groepen zijn opgemaakt. Uiteraard is dit een levend document 

en zullen ze ook in 2022 gescreend worden.  

Handelingsprotocol 

Het handelingsprotocol werd in de loop van 2021 up to date gehouden. Aanpassingen ervan werden 

steeds goedgekeurd door het bestuursorgaan. 

De aangepaste versie werd steeds opgeladen op het platform van Sport Vlaanderen 

Tuchtreglement 

De thematiek ‘grensoverschrijdend gedrag’ werd opgenomen in het tuchtreglement en voldoet 

hieraan aan de reglementering. Het algemeen tuchtreglement zal, zoals de andere reglementen van 

de VKF herbekeken worden in de komende beleidsperiode.  

Sportclubondersteuning 

Volgende zaken worden ondernomen om de clubs beter te ondersteunen rond het integrieitsbeleid. 

Clubs konden contact opnemen met Niki om samen met haar hun ethisch clubbeleid na te kijken. Dit 

kan voor de volgende zaken: 

 Omkadering integriteit 

 Kwaliteitsbeleid 

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

o Advies verlenende 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) 
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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 

  2021 2022 2023 2024 

A01 API – aanspreekpunt integriteit organiseren. OK  

A02 
Preventie – vorming – sensibilisering 
organiseren (Bijscholingen) 

OK  

A03 
Adviesorgaan voorzien dat proactief en reactief 
advies kan verlenen aan het bestuur en API van 
de federatie 

OK  

A04 Gedragscodes hanteren OK  

A05 
Handelingsprotocol hebben en up to date 
houden 

OK    

A06 

Tuchtrechtelijk systeem hebben, specifiek voor 
grensoverschrijdend gedrag 
In tuchtreglement een rubriek 
grensoverschrijdend gedrag toevoegen 
Beschikken over een tuchtrechtelijk orgaan in de 
sportfederatie of doorverwijzen naar extern 
tuchtorgaan 
 

OK    

A07 
Sportclubondersteuning ‘integriteitsbeleid op 
clubniveau organiseren 

OK    

A08 
Integriteitsbeleid uitbreiden met kwaliteit, 
preventie en aanpak op basis van ethisch thema 

NVT    

A09 Tools aan clubs aanbieden ter ondersteuning OK    

A10 
Netwerk van API’s installeren (provinciaal 
comité, leerschool, clubs) 
 

Lopende    

A11 

Jaarlijks integriteitsbeleid evalueren op basis 
van preventie en aanpak a.d.h.v. eventuele 
cases 
 

OK    

A12 
Opvragen van het strafuittreksel model II bij alle 
hoofdtrainers, bestuurders en personeel 
 

Hoofdtrainers 
ok 

   

A13 
Deelnemen aan de initiatieven van organisaties 
in verband met grote maatschappelijke en 
relevante thema’s 

OK    

A14 
Clubs ondersteunen om deel te nemen aan 
organisaties in verband met grote 
maatschappelijke en relevante thema’s 

OK    
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OD 2: VKF voert een beleid rond gezond sporten 

De GES-commissie werd in de loop van 2021 aangepast. De voorzitter, Geert Joris, gaf zijn ontslag. Niki 

De Brucker werd aangesteld als voorzitter ad-interim. Tijdens de vergadering in mei werd gepraat over 

de samenstelling ervan en men kwam tot het besluit dat de commissie baat zou bij hebben met een 

persoon die ofwel een praktiserend arts, kinesist is en/of een paramedische achtergrond heeft om het 

medische luik beter te vertegenwoordigen.  

De afgevaardigde van het bestuur is een arts en er zetelt ook een viroloog in de commissie. Maar een 

kinesist of sportarts zou zeker een meerwaarde zijn. 

Door verschuiving in personeel en een tijdelijk tekort, werden de acties rond het medische luik 

minimaal opgevolgd. Naar het einde van het jaar toe, werden de taken binnen het personeel 

verschoven. Anneleen zal niet langer in de GES-commissie zetelen. Dit deel wordt opgevangen door 

Katrien. Zij diende zich echter nog in het dossier in te lezen. In 2022 wordt dit vol goede moed terug 

opgenomen. 

Hygiëne protocol 

Tegen de opstart van het seizoen 2021 wilde men een hygiëne protocol opmaken. Hierover werd 

overlegd met de andere vechtsportfederaties, maar zij zagen daar niet echt graten in. De 

coronapandemie woekerde weer aan waardoor activiteiten niet langer konden plaatsvinden. 

Er werd aan de clubs steeds wel steeds goed gecommuniceerd wat de op dat moment geldende regels 

waren. 

Samen met de andere vechtsportfederaties werd een charter tot samenwerking opgemaakt. Er werd 

op regelmatige basis samengekomen om naar buiten te komen met de dezelfde communicatie. 

Sportspecifieke risico’s en sportletselpreventie 

Gezond Sporten maakt een digitaal platform op met als eerste doel oefeningen rond 

blessurepreventie op te laden. Op dit platform zal het mogelijk zijn dat de trainers kunnen 

communiceren met elkaar en met de federatie. Er zullen oefeningen kunnen opgeladen worden. Het is 

de bedoeling dat de Vlaamse Karate Federatie in eerste instantie mee op deze kar springt en uitzoekt 

wat de mogelijkheden zijn. 

Binnen de VTS opleidingen wordt ook aan sportletselpreventie voldoende aandacht besteed.  

De presentatie van de opleiding ‘get fit to karate’ staat beschikbaar op de website. 

Er wordt in nieuwsbrieven en op de website doorverwezen naar de website  van Gezond Sporten. 

Wanneer er bijscholingen of topics zijn, interessant voor onze sport, wordt daar extra ruchtbaarheid 

aan gegeven. 

Het risicovechtsportplatform, ICES, Gezond Sporten en Sport Vlaanderen starten een project ‘de 

bescherming van de (fysieke en psychische integriteit van jonge sporters in het bijzonder m.b.t. de 

mogelijk gevolgen van impact op het hoofd met als doelstelling: 

“Het bewustmaken van alle sportfederaties en hun verenigingen van het belang van de bescherming 

van de fysieke en psychische integriteit van hun sporters, in het bijzonder m.b.t. de mogelijke 

schadelijke gevolgen van impact op het hoofd en de noodzaak van preventieve en reactieve 

maatregelen.” 
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Dit is een thema dat binnen de karatesport heel belangrijk is. De VKF springt zeker mee op de kar! 

Sportkeuring 

De verwijzing naar deze website staat op onze website vermeld. We proberen op die manier onze 

leden te mobiliseren om hieraan deel te nemen zodat een risicoanalyse van de sporter kan opgemaakt 

worden. 

Op dit moment wordt een sportkeuring niet gevraagd om lid te worden van de Vlaamse Karate 

Federatie. Een overleg met  SKA (Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen – www.sportartsen.be) is 

noodzakelijk om hierover een standpunt te kunnen innemen. 

Doping 

Door de coronapandemie en het verloop van personeel werd in 2021 geen informatiemoment rond 

doping gegeven aan de eliteatleten en hun trainers. Dat staat in de toekomst zeker op de planning 

voor 2022 in samenwerking met NADO. 

We trachten dit item mee op te nemen in de communicatie en reglementen voor de eliteatleten, 

zowel WKF als Ippon 

  2021 2022 2023 2024 

A01 
Opmaken van een hygiëne protocol voor 
sportclubs (Covid-19). 

NOK  

A02 
Er is een GES-commissie met minimaal een 
dokter, een lid van het bestuursorgaan en een 
trainer of sporttechnisch coördinator  

OK    

A03 
Registreren en analyseren van sport specifiek 
risico’s  

OK Doorlopend   

A04 
Leden informeren over letselpreventie via 
verschillende manieren bijscholingen, online 
platform Get fit 2 sport,… 

OK Doorlopend   

A05 
leden informeren over vragenlijst 
www.sportkeuring.be 
 

NOK Doorlopend   

A06 
Onderzoeken of een sportmedisch onderzoek 
binnen VKF nodig is in overleg met SKA. 
 

NOK mei   

A07 

Trainers informeren over tool van Gezond 
Sporten rond ontwikkeling van de fysieke en 
mentale vaardigheden en de meest 
voorkomende sportletsels bij kinderen. 
 

Lopend    

A08 

Elite, trainers en alle belanghebbenden 
informeren over gezond sporten en 
dopinggebruik 
 

NOK Sept   
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2.4 VKF ZORGT VOOR ONTWIKKELING, EEN KANS OM TE GROEIEN MET 

ONDERSTEUNING 

SD 6 De VKF streeft ernaar dat alle clubtrainers een kwalitatieve standaard bereiken.  

OD 1: VKF promoot en organiseert bijscholingen voor clubtrainers en elitetrainers. 

In 2021 werden er samen met het risicovechtsportplatform bijscholingen ingericht voor club-API’s. 

Deze werden door de pandemie digitaal georganiseerd. Het is de bedoeling om dit platform en deze 

samenwerking in de toekomst verder uit te rollen. Daarnaast zouden we als VKF ook graag de nodige 

bijscholingen en opleidingen voor clubtrainers en elitetrainers organiseren. Door de herstructurering 

van personeel en bestuur, en de coronapandemie, is hier verder nog geen actie rond genomen.  

  2021 2022 2023 2024 

A01 
Planning opmaken en up-to-date houden van 
relevante bijscholingen 

NOK  

A02 Bijscholing organiseren NOK    

A03 
Actief communiceren naar de doelgroep 
 

NOK    

 

OD 2: VKF stimuleert de clublesgevers in het behalen van een VTS-diploma 

We zien dat binnen de clubs nog een groot aantal trainers niet gediplomeerd is. Om de kwaliteit te 

garanderen moeten we blijven inzetten op het opleiden van onze trainers. 

 

Om deze doelstelling te kunnen realiseren is een goede werking van de VTS denkcel nodig en moeten 

voldoende cursussen worden georganiseerd. 
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Overleg met denkcel + planning cursussen 

Het vooropgestelde opleidingsplan voor 2021 werd bijna volledig afgewerkt. Enkel de einddata van de 

stageopdrachten voor de cursus Initiator van Gent en de cursus Instructeur B werden uitgesteld naar 

2022.  

 

De denkcel vergaderingen verlopen vlot en er kan goed gewerkt worden aan een volledig 

opleidingsaanbod: 

 

10 mei 

• Nieuwe opleiding Start 2 Coach (=S2C). 

Deze Module vervangt de module Algemeen Gedeelte van de Initiator opleiding en kan ook 

afzonderlijk gegeven worden. Slaagt men in het examen dan geeft dit een vrijstelling bij het volgen 

van de opleiding Initiator.  

• Meer en meer moet ingezet worden op digitalisering van de opleidingen. Sport Vlaanderen/VTS 

stelt hiervoor een digitaal platform ter beschikking. 

 

13 oktober (onder de vorm van een intakegesprek DSKO) 

• Ondanks enkele externe (corona) en interne (reorganisatie) moeilijkheden, wordt het 

vooropgestelde opleidingsplan verder afgewerkt.  

• 2022: 2 Initiator (Brugge & Antwerpen) en 2 S2C (O.-Vlaanderen en Antwerpen) opleidingen 

worden gepland. 

• Opleidingsstramien Initiator moet herbekeken worden wegens wijziging Algemeen Gedeelte 

(momenteel S2C).  

• G-sport: heel wat sportfederaties hebben geen G-opleiding. Indien er behoefte is kan VKF 

eventueel een extra module organiseren (naar analogie van de Judofederatie.)  

Er worden echter al heel wat Sport overschrijdende bijscholingen aangeboden. 

 

Om de kwaliteit van de cursussen te garanderen zijn er voldoende en goede gekwalificeerde lesgevers 

nodig. In de loop van 2021 werd hard gewerkt om deze poule uit te breiden. Ook omdat een aantal 

lesgevers besloten om te stoppen als lesgever. 

 

Drie erg actieve en betrokken docenten (Tom De Gersem, Thalia Kippers en Veerle De Wit) wensen 
zich na een jarenlange inzet niet meer te engageren in VTS. Zij hielpen actief mee om VTS uit te 
bouwen tot het huidige niveau.  
 
Actieve docenten:  

• Aimé Adam, 1e Kyu, Bachelor LO, Trainer B 

• Griet Bonamie, 2e Dan, Licentiaat LO, Trainer A 

• Niki De Brucker, 1e Dan, Bachelor Orthopedagogie, Trainer B 

• François Demesmaeker, 8e Dan, Trainer A 

• Sander Kums, 5e Dan, Bachelor LO, Trainer B 

• Bruno Pluvier, 2de kyu, Master in de bedrijskunde en expertise financiële sector 

• Janie Taeldeman, 5e Dan, Bachelor LO, Trainer A 

• Karine Verhulst, 3e Dan, Gegradueerde in de Kinesitherapie, Initiator 

• Maarten Vermeersch, 2e Dan, Bachelor LO, Initiator 
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• Pieter Verschueren, 2e Dan, Master LO en Bachelor in de Kinesitherapie, Initiator  

 
Om de organisatie van de opleidingen niet in het gedrang te brengen, moest er dringend werk 

gemaakt worden om nieuwe docenten te rekruteren. De zoektocht werd in oktober gestart en 

resulteerde in een aanwinst van volgende: 

Nieuwe docenten:          

• Cathy De Meulenaere, 4e Dan, Licentiaat LO, Trainer A 

• Dirk De Mits, 7e Dan, Trainer A 

• Seppe Heyneman, 1e Dan, Bachelor LO, Initiator 

• Rob Langenberg, 1e kyu, Licentiaat LO 

• Stefan Lenaers, 4e Dan, Bachelor LO 

• Kim Semadeni, 1e Dan, Licentiaat LO, Initiator, VTS docent Alg. Ged. Instructeur + Trainer B 

• Luc Schoemans, 2e Dan, Regent LO, Instructeur B 

• Timothy Vanherzeele, 1e Dan, Bachelor LO, Initiator 

• Bryan Van Waesberghe, 1e Dan, Bachelor LO, Initiator 

 

Op jaarbasis moeten ook voldoende cursussen georganiseerd worden. In de loop van 2021 vonden 

volgende opleidingen plaats: 

• Initiator cursus te Genk (18/01/2020 – 20/11/2021) – 10 geslaagden 

• Initiator cursus te Leuven (02/07/2021 – 27/11/2021) – 14 geslaagden 

• Initiator cursus te Gent (11/09/2021 - …) 

• S2C te Leopoldsburg (12/09/2021 – 19/09/2021) – 20 geslaagden 

• Instructeur B te Zemst, Hofstade (06/11/2021 - …) 

 

Promotie voor de cursussen 

Aangezien de basisprincipes voor een meerjarenopleidingen plan werden goedgekeurd door het VKF 

bestuursorgaan kan er werk gemaakt worden van een tijdige en optimale promotie rond de VTS-

cursussen.  

Financiële incentive 

Vanaf het niveau Initiator voorziet VKF de nodige middelen in een tegemoetkoming (1/2 van het 

inschrijvingsgeld voor de opleiding wordt terugbetaald). Het secretariaat volgt dit verder op.  
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Gediplomeerden in de kijker plaatsen 

Initiator cursus te Genk (18/01/2020 – 20/11/2021) 

 
Geslaagden:  

An Goedefroy  Patrick Lefevre  Jochem Hansen 
Thomas Lefevre  Niki Heyligen  Lien Marguillier  
Dirk Ignoul  Daan Schoovaerts  Laure Jacobs 
Sven Sikorski   
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Initiator cursus te Leuven (02/07/2021 – 27/11/2021) 

 

Geslaagden:  

Eric Aerts     Daan Herreman   DhiaEeddine Akoubi 
Daphne Kuipers    Rodney Benn   Guy Lermusieaux 
Marco Camilleri Gioia   Dennis Schaap   Huib Fransen 
Jason Collins    Kevin Segers   Annick Vanhove 
Ruben De Schutter   Marthe Van Hoof  Sophie Haers 
Dieter Verhaegen 
 
Initiator cursus te Gent (11/09/2021 - …2022) 

Stagelessen en examen werden uitgesteld naar latere datum wegens corona. 

Instructeur B te Zemst, Hofstade (06/11/2021 - …2022)  

Stagelessen en examen werden uitgesteld naar latere datum wegens corona. 
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S2C te Leopoldsburg (12/09/2021 – 19/09/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslaagden 

Noah Baets   Sabrina Goos  Indra Droogmans 
Kaat Bortels   Kirsten Janssens  Leroy Van den Nieuwenhuijzen  
Kirenia Brakels   Yilmaz Kislali  Sam Droogmans 
Steve Castrel   Eva Miranda  Johan Vandepaer 
Kato Devaux   Jan Scrayen  Nolle Vannoppen 
Pieter Dom   Larson Stalmans Pascal Faes  
Elize Geys   Yakari Vranken 
        
In 2021 werden ook een 10-tal assimilaties voor het diploma Initiator en 1 inschaling voor Instructeur 

B en Trainer B aangevraagd en doorgevoerd:  

Assimilaties Initiator 

Aillan Bruyneel    Miguel Valcke   Kim Semadeni 
Ksander De Prins   Matthias Vandoorne  Pieter Verschueren 
Eveline Heyvaert   Bryan van Waesberghe   Guido Weerts 
Sam Plompen     
     
Inschaling Instructeur B + Trainer B 

Aimé Adam  
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Evaluatie  

Ondanks een vrij turbulent jaar kon VTS haar werking bestendigen en zelfs optimaliseren. Het 

uitbreiden van het docentenbestand zal naar de toekomst toe, zeker een meerwaarde zijn voor het 

verder optimaliseren van de bestaande werking.   

Na overleg met het VKF bestuursorgaan wordt  

1. de Operationele Doelstelling ‘VKF stimuleert de clublesgevers in het behalen van een VTS-

diploma’ uitgebreid met volgende acties:  

A06: Ter beschikking stellen van afgedrukte cursusteksten aan de cursisten. 

Het bestuursorgaan stelt hiervoor financiële middelen ter beschikking.  

A07: Ontwikkelen van een E-learning pakket voor verschillenden vakken van de VTS-

opleidingen. 

 

Eind 2021 ontving VKF het bericht van Sport Vlaanderen/VTS dat er, mits voorleggen van 

initiatieven, een extra subsidie van ongeveer 8.000 Euro ter beschikking gesteld wordt in 2022 

voor digitaliseren van cursussen. VKF grijpt deze opportuniteit graag aan en zal in 2022 

hiervoor initiatieven opmaken en aan Sport Vlaanderen bezorgen.  

VKF stelt het subsidiebedrag ter beschikking van de VTS-werking (digitalisatie project).  

2. Een extra Operationele Doelstelling 05 wordt toegevoegd onder Strategische doelstelling 6:  

VKF bestendigt en zet in op een kwaliteitsvolle opleiding van haar clubtrainers, met volgende 

acties:  

A01: Opvolging VTS werking door DSKO 

A02: Organiseren van VTS-opleidingen in overleg met de VTS-werking 

A03: Begeleiden van cursisten door docenten bij de stageopdracht van de lopende 

opleidingen.  

A04: Opvolgen en begeleiden van nieuwe docenten door het organiseren van onder meer 

werkvergaderingen.  

A05: Opleiding van nieuwe docenten door het organiseren van bijscholingen.  

A06: Ter beschikking stellen van lesgeefmateriaal aan nieuwe docenten. 

A07: Volgen van externe bijscholingen door docenten. 

A08: Updaten van cursusteksten.  

 

Het overleg en samenwerking met het VKF bestuursorgaan verliep optimaal en biedt zeker kansen om 

verder te werken aan de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle begeleiding en opleiding van 

lesgevers en trainers binnen de Vlaamse Karate Federatie.  
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  2021 2022 2023 2024 

A01 
In overleg met denkcel worden VTS-
cursussen/bijscholingen georganiseerd 

OK  

A02 
promotie voor de cursussen via website, facebook, 
clubmailing,… 

OK    

A03 
financiële incentive bij het behalen van een VTS-
diploma via kids- karatefonds 
 

OK    

A04 
gediplomeerden in de kijker plaatsen op website, op 
AV, … 
 

OK    

A05 
Attesten/diploma’s zichtbaar op de CV van de trainer 
in het onlineledenprogramma 
 

Later    

 

OD 3: Tegen 2024 bezitten alle trainers van de elite van beide wedstrijdsystemen het 

hoogst mogelijke VTS-diploma en volgen ze minimum 1 keer per jaar een bijscholing 

De elitetrainers/coaches volgen de hoogste opleiding binnen VTS binnen de sporttak karate (trainer B) 

Zie de werking VTS hierboven 

Alle elitetrainers en -coaches volgen de door de VKF georganiseerde seminaries/bijscholingen.  

WKF 

De sportcommissie WKF bestaat uit 4 leden en 3 waarnemers/trainers. Zij beschikten eind 2021 over 

de onderstaande VTS-diploma’s: 

Trainer A 2 personen 

Trainer B Niemand 

Instructeur B Niemand 

Initiator 2 personen 

Zonder diploma 1 persoon 

Bachelor LO + initiator 2 personen  

 

In 2021 werd er door het ontslag van Bart Alofs een nieuwe trainer aangesteld (Sam Plompen). Hij is 

bachelor LO en beschikt over het VTS-diploma initiator.  

Het blijft moeilijk om de trainers/coaches te motiveren om zich bij te scholen op VTS-gebied. Zowel 

het halen van het hoogst mogelijke VTS-diploma als het volgen van bijscholingen is een serieuze 

tijdsinvestering. De leden en trainers investeren allen al een groot deel van hun vrije tijd en verlof in 

het geven en ondersteunen van de eliteatleten. 

De leden en trainers van de sportcommissie WKF volgden in 2021 geen bijscholingen. Enkel 1 trainer 

volgde de noodzakelijke cursus voor WKF-coach te worden. Er werd wel gericht naar hen 
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gecommuniceerd over de VTS+ marathon en andere bijscholingen die voor hen een meerwaarde 

konden zijn. 

Ook VKF zelf richtte in 2021 geen seminaries of bijscholingen in, maar ondersteunde wel de 

bijscholingen die werden ingericht vanuit het samenwerkingsverband met de vechtsportfederaties en 

VTS.  

Ippon 

Binnen de Ippon commissie is een manager elite aangesteld die beschikt over een trainer A diploma 

VTS. Voor de scouting en vorming van de eliteatleten werden op basis van hun expertise en ervaring 

op internationaal niveau, twee trainers aangesteld. Eén trainer beschikt over het diploma VTS initiator 

karate. 

De Ippon commissie herwerkte haar reglementen en richtlijnen. Versie twee van zowel de Ippon 

Arbitrage richtlijnen, het Ippon Arbitrage reglement, de Elite Infobrochure als het Ippon 

Wedstrijdreglement werden eind november 2021 overgemaakt aan het VKF bestuursorgaan. 

Evaluatie 

Ook 2021 was voor iedereen een moeilijk jaar, en dus ook zeker voor de verschillende sportcommissie. 

Afgelaste trainingen en wedstrijden, aangepaste werkvormen, het vroeg heel wat creativiteit en 

flexibiliteit van zowel trainers als elites.  

WKF 

De sportcommissie WKF heeft nood aan een structurele en inhoudelijke hervorming. Corona heeft 

bepaalde zaken bloot gelegd die allicht al sluimerend aanwezig waren maar door routine niet 

onmiddellijk duidelijk waren  

In 2021 zal ook de ancien en voorzitter Fons Selij de fakkel doorgeven als voorzitter, hij stapt eind juni 

’22 dan ook volledig uit de sportcommissie. 

Ippon 

De Ippon commissie  begon zich in 2021 duidelijker te profileren. Teneinde de communicatie en 

transparantie te optimaliseren werden de structuren beter gedefinieerd,  en werd er een duidelijkere 

taakverdeling afgesproken.  

Het bestuursorgaan is er zich van bewust dat de sportcommissies nood hebben aan mee 

ondersteuning en stelde een werkgroep samen om alle commissies terug op de rails te krijgen, op een 

uniforme manier.  

  2021 2022 2023 2024 

A01 
De elitetrainers/coachen volgen de hoogste 
opleiding binnen VTS binnen de sporttak karate dit is 
Trainer B  

lopend  

A02 
Alle elitetrainers en -coachen volgen de door de VKF 
georganiseerde seminaries/bijscholingen.  

NOK 
(corona) 
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OD 4: De VKF ondersteunt de leerscholen bij de organisatie van de instructie en 

graduatie gedurende de ganse beleidsperiode 

Subsidie 

In 2021 werd een subsidiereglement opgemaakt voor de leerscholen. In dit reglement staan de zaken 

waar een leerschool moet aan voldoen om financiële ondersteuning te krijgen van de federatie. De 

federatie zal leerscholen enkel ondersteunen voor graduatie en instructie, wat de corebusiness is van 

de leerscholen. 

Reglement: 

“Om aanspraak te kunnen doen op de subsidie moeten de leerscholen volgende activiteiten 

organiseren: 

• Minimum 1 examen voor dan-graden 

• Minimum 4 instructietrainingen op jaarbasis.  

Opgelet: met instructietraining wordt de algemene en leerschoolinstructie bedoeld en niet de 

competitietrainingen.  

(Voor het jaar 2021 worden de leerscholen echter vrijgesteld van het organiseren van 

instructietrainingen, dit omwille van de moeilijkheden hieromtrent die de coronapandemie met 

zich meebrengt) 

Deze moeten voldoen aan de kwalitatieve normen van de VKF.” 

Een leerschool slaagde er niet in om een examen te organiseren voor dan-graden. Zij konden dan ook 

niet rekenen op de subsidie van de leerscholen. 

Dit reglement werd in 2021 voor de eerste maal opgemaakt, er is echter nog veel ruimte voor 

verbetering. Van Sport Vlaanderen uit kregen we een aantal tips om dit reglement aan te passen en 

ook het BO formuleerde een aantal ideeën. 

Het subsidiereglement zal in 2022 grondig herbekeken worden. 

Kalender / platform 

Het nieuwe bestuursorgaan wil inzetten op meer digitalisatie en open communicatie. Op korte termijn 

zal een nieuwe website komen waar er mogelijkheden zijn.  

Deze doelstellingen zullen dan geïntegreerd worden. 

  2021 2022 2023 2024 

A01 
Er wordt een plan opgemaakt voor de ondersteuning 
van de leerscholen in het kader van het VKF-beleid  

OK  

A02 
Er wordt op de website een platform gemaakt met 
duidelijke informatie voor de leden waar ze voor wat 
terecht kunnen  

NOK sept   

A03 
In de kalender worden de VKF-activiteiten van de 
erkende leerscholen inzake graduatie en instructie 
mee opgenomen. 

NOK sept   
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SD 7 De VKF zorgt voor een kwalitatief competitieaanbod met aandacht voor de 

ontwikkeling van elk individu Jaarlijks wordt het arbitrageteam ondersteund voor het voeren 

van een kwalitatieve arbitrage op wedstrijden  

OD 1: Tegen het einde van de beleidsperiode werkt VKF een competitieaanbod uit 

op minstens drie niveaus voor zowel Ippon als WKF, waarbij er op elk niveau jaarlijks 

minstens 2 wedstrijden plaatsvinden. 

Labelen van wedstrijden – nieuwe competitievorm 

Hier is in 2021 nog niet aan gewerkt, enerzijds door bestuurs- en personeelswissels (en bijhorende 

reorganisatie), deels door de coronapandemie waardoor wedstrijden niet of zeer beperkt mogelijk 

waren.  

Organisatie Vlaams kampioenschap Ippon 

Er is door de grote onzekerheid en financiële en gezondheidsrisico’s in 2021 geen Vlaams 

Kampioenschap WKF georganiseerd. In 2022 staat dit zeker op de planning! 

Organisatie Vlaams kampioenschap WKF 

Er is door de grote onzekerheid en financiële en gezondheidsrisico’s in 2021 geen Vlaams 

Kampioenschap WKF georganiseerd. In 2022 staat dit zeker op de planning! 

Administratieve ondersteuning provinciale kampioenschappen 

Zoals steeds werd er ondersteuning geboden aan de organisatoren van provinciale 

kampioenschappen. Door de corona pandemie slaagde enkel het provinciaal comité Oost Vlaanderen 

WKF er in om een provinciaal kampioenschap te organiseren. 

Dit kampioenschap kende een vlot verloop en relatief veel inschrijvingen: 

• Kata individueel: 111  

• Kata ploeg: 4 

• Kumite: 111 

• Clubs: 16 

  2021 2022 2023 2024 

A01 

Opmaken van een reglement waarbij elke wedstrijd 
een label krijgt met vermelding van het 
instapniveau. Elke wedstrijd krijgt een label per 
niveau. 

NOK  

A02 
Communiceren naar wedstrijdorganisatoren en 
leden 

NOK    

A03 
Implementeren van de labels bij organisatie van alle 
wedstrijden 
 

NOK    

A04 
Organisatie van een jaarlijks VKF kampioenschap 
Ippon 
 

NOK 
(corona) 

Mei   
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A05 
Organisatie van een jaarlijks VKF kampioenschap 
WKF-systeem 
 

NOK 
(corona) 

Mei   

A06 
Tweejaarlijkse ondersteuning van een nationaal 
kampioenschap WKF systeem 

NOK 
(corona) 

Mei   

A07 
Administratieve en financiële ondersteuning van 
provinciale kampioenschappen 

OK    

 

OD 2: Eind 2024 heeft VKF een Long Term Ahtlete Development (LTAD) 

geformuleerd met aandacht voor talenten 

Uitwerken ontwikkelingslijn voor karate 

In de loop van 2021 werd een nieuwe DSKO aangesteld. In samenwerking met haar en VTS is het de 

bedoeling hiermee te starten begin 2022. De eerste focus zal op de jeugd liggen om van die basis de 

ontwikkelingslijnen verder uit te werken naar eliteatleten. De eerste basis van de ontwikkelingslijn 

werd reeds opgemaakt in de loop van 2020 – 2021. Met dit basisdocument zal verder gewerkt 

worden. Wanneer deze ontwikkelingslijn verder op punt staat, zal het mogelijk zijn om geschikte 

testen te ontwikkelen om op die manier gericht te kunnen scouten. 

Scoutingsysteem WKF 

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

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

trainingen. 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 voorwaarden tot deelname aan de wedstrijdscouting trainingen en opname in de elitegroep bleven 

dezelfde. Doelgroep: karateka’s met wedstrijdervaring & VKF-vergunning. 

• Minimumleeftijd: 10 jaar 

• Minimumgraad: 6e kyu 

• De clubtrainer moet de toestemming geven aan de clubleden 

Scoutingsysteem Ippon 

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. 

In 2021 stonden er ook 2 nationale testmomenten gepland in oktober en december. Deze hebben 

echter niet kunnen plaatsvinden. 

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. 
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• deelgenomen hebben aan Ippon wedstrijden met gunstige resultaten 

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

manager. 

Elitetrainingen WKF 

Iedere leeftijdsgroep heeft maandelijks 1 training, specifiek gericht op kumite. Deze trainingen gaan 

steeds door op dezelfde locatie in Antwerpen. De trainingen worden gegeven door de elitetrainers.  

10-12 jaar 13-16 jaar 17+ jaar 

11.09.21 04.09.21 28.08.21 

09.10.21 02.10.21 25.09.21 

30.10.21 23.10.21 16.10.21 

27.11.21 20.11.21 06.11.21 

18.12.21 04.12.21 11.12.21 

 

De WKF elitegroep bestaat uit volgende leden: 

10-12 jaar 13-16 jaar 17+ jaar 

Barbé Marwan 
 

Bouchenkour Rania 
 

Bilo Julian 
 

BAUWERAERTS LUCA 
 

Bougrine Amina 
 

Bougrine Anaour 
 

Boschmans Gilles 
 

Bougrine Amel 
 

Bougrine Nesrine 
 

Claes Julie  
 

Bouzahzah Isshak 
 

Dasoul Michael  
 

De Brandt Ellis 
 

Cielen Jasper 
 

D'Hulst Michiel 
 

De Wilde Senne 
 

De Spiegelaere Jonathan 
 

De Clercq Sara 
 

Goossens Manon 
 

Nierynck Afrodite 
 

De Vos Nele 
 

Holderbeke Arne 
 

Rosseel Gust 
 

De Ridder Thibo 
 

Vanrooy Chiara 
 

Schellekens Senne 
 

Gabriels Celine 
 

Saeys Benjamin 
 

Van der Meulen Andreas 
 

Mangelschots Marjon 
 

Kassam Alaswad 
 

Hermans Norick  
 

Michiels Hanne 
 

Van Der Vincken Wolf 
 

Holderbeke Lotte 
 

Millet Marie 
 

 Mertens Matiz 
 

Mornie Elias 
 

 Dendas Rigo 
 

Nassiri Marwa 
 

 Bollen Rinz 
 

Pauwels Victoria 
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 Swarup Pia 
 

Pauwels Lieven 
 

 Thanghe Tiago 
 

Plompen Sam  
 

 Claes Marie 
 

Van De Genachte 
Moré 
 

 Van De Vijver Bram 
 

Van Vlimmeren Aileen 
 

 Vervoort Axelle 
 

Van Vlimmeren Caitlin 
 

 Vervoort Tess 
 

 

 De Clercq Sara 
 

 

 

Elitetrainingen Ippon 

Wegens de pandemie haakten heel wat Vlaamse Ippon elite atleten af. De trainers en manager zullen 

in 2022 weer werk maken van de Ippon scoutingtrainingen en hopen op die manier sporters te 

kunnen motiveren om deel te nemen aan de Ippon selectie proeven teneinde de groep Ippon elite 

atleten te kunnen uitbreiden naar het niveau van vóór corona.  

De ippon elitegroep bestaat uit volgende leden: 

Buchinskiy Nikita Lodens Ian 

Buchinskiy Philippe Meiresonne Quinten 

Galet Maxime Van Den Hauwe Louca 

Helskens Seth  Vlaminck Michiel 

Kindt Lien  

 

Internationale wedstrijden WKF 

Vanuit de sportcommissie WKF werden er atleten geselecteerd voor diverse internationale 

wedstrijden. Maar omdat 2021 nog steeds een coronajaar was, waren er heel wat uitgestelde en 

afgelaste wedstrijden.  

Naar de volgende wedstrijden was er een afvaardiging vanuit de sportcommissie: EK junioren, 

kadetten, U21; PL Istanbul, PL Lissabon; YL Limassol en WK senioren. De personen die hiernaar werden 

afgevaardigd waren  

- Bougrine Amel 

- Bougrine Amina 

- Bougrina Anouar 

- Michiels Hanne 

- De Vos Nele 
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- Dasoul Michael 

- Bouzahzah Isshak 

- D’Hulst Michiel 

- Nierynck Afrodite 

Van deze groep sprongen vooral Amel en Nesrine Bougrine in het oog met enkele mooie resultaten.  

Internationale wedstrijden IPPON 

Wegens de coronapandemie stonden er niet veel wedstrijden op de planning. Het ESKA 

kampioenschap werd afgelast en in de plaats daarvan werden een aantal eliteatleten uitgezonden 

naar een interland in Zwitserland. Deze vond plaats op 20 november.  

Volgende kamers werden hiervoor geselecteerd: 

- BUCHINSKIY Philippe 

- BUCHINSKIY Nikita 

- GALET Maxime 

- HELSKENS Seth 

- KINDT Lien 

- VLAMINCK Michiel 

We hopen dat er in 2022 terug meer mogelijk zal zijn. 

  2021 2022 2023 2024 

A01 Uitwerken van ontwikkelingslijn voor karate Lopend  

A02 
Testen ontwikkelen om te bepalen wie tot de elite 
kan behoren 

NOK Okt   

A03 
Uitwerken van een scoutingsysteem en hoe omgaan 
met talentvolle jongeren  

NOK Okt   

A04 Organiseren van elitetrainingen Ippon  
NOK 

(corona) 
   

A05 
organiseren van elitetrainingen WKF-systeem 
 

OK    

A06 
Deelname aan internationale wedstrijden en 
kampioenschappen ippon, 

OK    

A07 
Deelname aan internationale wedstrijden en 
kampioenschappen WKF-systeem 

OK    

OD 3: De VKF bewerkstelligt gedurende de hele beleidsperiode een kwalitatieve 

scheidsrechterswerking  

De VKF heeft twee arbitragekorpsen:  

1 Scheidsrechters WKF  

2 Scheidsrechters Ippon.  
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Beide strekkingen werken volwaardig en autonoom van elkaar, gezien de verschillende reglementen 

en wedstrijdsystemen.  

Scheidsrechters WKF: 

Uitbouwen scheidsrechterskorps 

Om het team scheidsrechters uit te bouwen werd een wervingscampagne  op poten gezet. De brief 

met de vraag ‘word scheidsrechter’ werd 2 twee maal rondgestuurd, telkens voor de bijscholingen 

(voorjaar en najaar) 

Er zijn een aantal basisvoorwaarden aan verbonden: 

Minimumcriteria: 

- Minimum 1e kyu 

- Minimum 17 jaar op de dag van bijscholing. 

Reglementkennis: 

- Slagen met 60% voor het theoretisch examen (herexamen is zoals vorig jaar uiteraard mogelijk 

waar nodig) 

Kandidaten die slagen voor het theoretisch examen kunnen onmiddellijk meedraaien op wedstrijden 

(indien uitgenodigd, uiteraard). 

Kandidaten kunnen promoveren zo gauw ze voldoen aan de voorwaarden voor Rechter B: (geen 

wachttijd) 

Minimumcriteria: 

- Minimum 1e Dan VKF. 

- Minimum de leeftijd bereiken van 18 jaar tijdens het wedstrijdseizoen. 

- Deelgenomen hebben aan minimum 1 officiële wedstrijd en 1 erkende wedstrijd in de 2 

voorafgaande wedstrijdseizoenen. (Totaal: 2) 

- De laatste 2 wedstrijdseizoenen minstens 2 bijscholingen te hebben gevolgd 

- De laatste 2 wedstrijdseizoenen minstens 2 praktijkstages te hebben gevolgd 

Reglementenkennis: 

- slagen met 65% voor het theoretisch examen. 

36 scheidsrechter licenties werden verleend voor het wedstrijdseizoen 2021-2022. Zij behaalden deze 

licenties: 

EKF 2 6% 

Scheidsrechter A 11 31% 

Scheidsrechter B 4 11% 

Rechter A 6 17% 

Rechter B 10 28% 

Kandidaat 3 8% 
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Scheidsrechters Vlaams kampioenschap 

In 2021 vond er geen Vlaams WKF kampioenschap plaats, waardoor er ook geen afvaardiging was van 

scheidsrechters. In 2022 wordt het kampioenschap wel georganiseerd. 

Bijscholingen 

Volgende bijscholingsmomenten werden georganiseerd: 

- Online bijscholing via zoom webcast, september 2021 
- Seminarie Javier Escalante, september 2021 
- Theorerisch examen, september 2021 

Internationale afvaardiging 

Op volgende internationale wedstrijden was er een of meerdere WKD scheidsrechters afgevaardigd: 

- Premier League Lissabon, Portugal 
- EK Senioren, Poreç, Kroatië 
- EK Junioren, Kadetten en U21, Tampere, Finland 

Seminarie 

Het seminarie met Mr. Javier Escalante, Chairman of the WKF Referee Commission vond plaats op 

zaterdag 25 september en zondag 26 september 2021. 

Dit seminarie zet Vlaanderen en België bij het WKF in de kijker aan de start van het post-corona 

tijdperk en biedt onze Vlaamse scheidsrechters een UNIEKE GELEGENHEID om zich te verbeteren en 

bekwamen met de beste van de besten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Javier Escalante, Chairman of the WKF Referee Commission 

Deelname aan het seminarie op zaterdag telt als 1 bijscholing en is een voorwaarde voor de deelname 

aan het seminarie op zondag die telt als 1 praktijkstage. 

Programma 

Zaterdag 25 September 2021 

- 09:00-12:00 – Kata theory seminar 

- 13:00-17:00 – Kumite theory seminar 

- 17:00-18:00 - Practical Kata/Kumite signals and commands and Judges flag signals 
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Zondag 26 September 2021 

- 10:00 – 12:00 - Practical Kata with competitors 
- 13:00 – 17:00 – Practical Kumite with competitors 

 
Dit seminarie was een groot succes, 75% van de actieve scheidsrechters was aanwezig. Dit is zeker 
voor herhaling vatbaar. 

Wedstrijdbegeleiding 

Waar in het verleden de scheidsrechters praktijkbegeleiding kregen via praktijkstages kwam de vraag 

van het VKF WKF-scheidsrechterskorps om intensiever begeleid te worden op de wedstrijden. De VKF 

WKF-scheidsrechterscommissie heeft daarom een intensievere praktijkbegeleiding geïnstalleerd door: 

• een seminarie aan te bieden met een WKF-instructeur uit de EKF/WKF- 

scheidsrechterscommissie 

• de begeleiding tijdens de VKF wedstrijden op te voeren met een bezetting van 7 

scheidsrechters per tatami, waarbij een tatami-manager en een assistant tatami-manager als 

ondersteuning voor de begeleiding en on-the-job coaching van de scheidsrechters tijdens de 

wedstrijd. 

De VKF WKF-scheidsrechterscommissie heeft een budget voorzien om deze wedstrijdwerking te 

bekostigen waarbij de vergoedingen van de tatami-manager en scheidsrechter verantwoordelijke 

gedragen worden door de VKF WKF-scheidsrechterscommissie en niet (meer) door de organiserende 

club. 

De verhoging in scheidsrechterkwaliteit van de gemaakte strategische keuzes waren reeds duidelijk bij 

de VKF WKF-wedstrijden van het najaar. De begeleiding tijdens de wedstrijd werd door de 

scheidsrechters ook zeer positief onthaald. 

Op deze wedstrijden was er en afvaardiging van WKF scheidsrechters: 

- Beker van Hoeselt, Hoeselt 
- Beker van’t Kamp, Leopoldsburg 
- Provinciaal Kampioenschap Oost-Vlaanderen 

Scheidsrechters ippon: 

Uitbouwen scheidsrechterskorps 

Om ippon scheidsrechter te kunnen worden moet men voldoen aan een aantal basisvoorwaarden: 

• In het bezit zijn van een geldige VKF vergunning.  

• In het bezit zijn van minimum een 1ste Dan graad behaalt bij een examencommissie van een 

door VKF erkende leerschool. 

• De Ippon arbitrage reglementen kennen, begrijpen en kunnen toepassen bij de beoordeling. 

• Deelnemen aan de voor hem bestemde vorming- en bijscholingssessies.  

Scheidsrechters Vlaams kampioenschap 

In 2021 vond er geen Vlaams ippon kampioenschap plaats, waardoor er ook geen afvaardiging was van 

scheidsrechters. In 2022 wordt het kampioenschap wel georganiseerd. 
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Bijscholingen 

Op 20 november 2021 vond een bijscholing plaats. De vorming werd gegeven door Maurizio Contipelli 

lid van het Technical Comitee en Judging Comitee van WSKA (World Shotokan Karate-Do Association).  

Er waren 9 scheidsrechters en 5 kandidaat-scheidsrechters aanwezig.  

In 2022 wordt voorzien om een theoretisch examen te organiseren, zodoende de poule ippon 

scheidsrechters uit te breiden. 

Internationale afvaardiging 

Naar de interland in Zwitserland die plaatsvond op 20 november werden 2 ippon scheidsrechters 

afgevaardigd: 

- Caboor Luc 

- Wille Samson 

Zij volgden daar beide ook een bijscholing voor scheidsrechters. 

  2021 2022 2023 2024 

A01 

Uitbouwen van een kwalitatief scheidsrechterskorps 
dat consistent presteert over alle stijlgroepen en 
provincies zodat kampers op een rechtvaardige en 
motiverende manier worden gearbitreerd. 

OK  

A02 
Leveren van evenwichtig samengestelde 
scheidsrechterteam en timekeepers voor op het 
Vlaams kampioenschap Ippon 

OK    

A03 
Leveren van evenwichtig samengestelde 
scheidsrechterteam en timekeepers voor op het 
Vlaams kampioenschap WKF- systeem 

OK    

A04 
Leveren van evenwichtig samengestelde 
scheidsrechterteam en timekeepers voor het 
Nationale kampioenschap WKF-systeem 

OK    

A05 

Uitbouwen van een doorlopend leertraject waarbij 
scheidsrechters zowel pedagogisch als door ervaring 
ondersteund worden in hun continue ontwikkeling 
Ippon 

OK    

A06 

Uitbouwen van een doorlopend leertraject waarbij 
scheidsrechters zowel pedagogisch als door ervaring 
ondersteund worden in hun continue ontwikkeling 
WKF-systeem 

OK    

A07 

Vertegenwoordigen van de VKF-ippon scheidsrechters 
in het buitenland alsook het afvaardigen van 
scheidsrechters naar binnen- en buitenlandse 
wedstrijden. 

OK    

A08 

Vertegenwoordigen van de VKF-WKF scheidsrechters 
in het buitenland alsook het afvaardigen van 
scheidsrechters naar binnen- en buitenlandse 
wedstrijden. 

OK    

A09 Volgen van internationale cursussen ippon OK    
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A10 Volgen van internationale cursussen WKF OK    

 
A11 

Organiseren van en jaarlijks WKF seminarie OK    

A12 
Verzorgen van wedstrijdbegeleiding op alle 
wedstrijden WKF 

OK    

A13 
Voorzien van een jaarlijkse incentive voor de 
scheidsrechters WKF 

OK    

      

 

SD 8 VKF ondersteunt haar clubs in administratieve verplichtingen  

OD 1: Eind 2024 is de clubadministratie vereenvoudigd inzake clubtrainingen en 

examens  

In 2021 hebben wij het online betalingsplatform geïntroduceerd. Dit wil zeggen dat clubs voortaan op 

een eenvoudige manier hun clubbijdrage en vergunningen voor hun leden via het ledenbestand online 

kunnen betalen.  

De geldigheidsdatum van de vergunning wordt automatisch aangepast en een vergunning wordt 

verstuurd. Men krijgt ook een QR-code die eveneens gebruikt kan worden als geldig bewijs. 

Er wordt bekeken of er een mogelijkheid is om trainingen en dergelijke online te registreren. Dit zal in 

de loop van 2022 duidelijk worden welke mogelijke opties zijn.  

  2021 2022 2023 2024 

A01 
De VKF onderzoekt of er een facturatiemodule kan 
toegevoegd worden aan het ledenbestand kan 
toegevoegd worden voor de clubs  

Lopend  

A02 
Digitale tool lanceren voor het bijhouden van 
trainingen en andere 

Lopend    

A03 
Vergunningskaarten vervangen door QR-code of RFID  
 

OK    

 

OD 2: Eind 2022 kan de club op ondersteuning rekenen inzake alle 

administratieverplichtingen 

Met de komst van de nieuwe website zal er ook gewerkt worden aan het up to date houden van alle 

documenten en informatie die hierop te vinden zal zijn. Clubs zullen alles terug kunnen vinden op de 

website. 

Deze worden momenteel ook aangepast op de huidige website.  
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  2021 2022 2023 2024 

A01 
Informatie wettelijke verplichtingen jaarlijks 
evalueren en bezorgen aan de clubs  

Lopend  

A02 
Gelijkvormige standaardsjablonen lanceren en 
digitaliseren (VZW, GDPR…)  

Lopend    

A03 
Alle documenten/informatie op het platform 
plaatsen  

Lopend    

3 BELEIDSFOCUS JEUGD 

SD 9 Tegen eind 2024 is 60% van de clubs met een jeugdwerking ingestapt op het 

jeugdproject ter verbetering van de kwalitatieve jeugdwerking 

OD 1: Vanaf 2021 wordt het Kid-karate Fonds voor het eerst geïmplementeerd 

De jeugdleden van de Vlaamse karate federatie vertegenwoordigen een aanzienlijk en zeer belangrijk 

deel van het totale ledenbestand. 

“De jeugd heeft de toekomst” want de jeugdleden van nu zijn de latere senioren. 

Binnen de sportwereld is de jeugd een aparte categorie, die vaak een andere benaderingswijze vraagt 

dan de rest van de vereniging. 

Het is daarom ook logisch dat de jeugd een eigen commissie heeft, die de jeugdbelangen behartigt. 

Een commissie met een eigen gezicht, bemand met mensen die de jeugd en de vereniging een warm 

hart toe dragen. De commissieleden zijn een aanspreekpunt voor de clubs en vormen een buffer 

tussen deze groep en het bestuur. 

De jeugdcommissie heeft een communicatielijn met de Raad van Bestuur. Daarnaast is er grote 

behoefte aan structuur en begeleiding voor de jeugd bij wedstrijden, toernooien en/of andere 

activiteiten. Ook hierin vervult de jeugdcommissie een belangrijke rol. Met de jeugdcommissie creëren 

we een situatie van waaruit alle zaken met betrekking tot de jeugd gecoördineerd en gecontroleerd 

kunnen worden. Daarbij wordt gekeken naar de wensen, behoeften en aandachtspunten van de 

jeugdleden. 

Binnen de federatie wordt een jeugdverantwoordelijke aangesteld. Omdat het van groot belang is dat 

er een goed overzicht wordt gehouden op het uitvoeren van het gehele jeugdbeleid zal deze nauw 

samenwerken met de voorzitter van de jeugdcommissie 

De jeugdcommissie werd in 2021 opgestart en zou in het beleidsplan 2022-2024 verder uitgewerkt 

worden. En zal het volgende vorm krijgen. 

Samenstelling 

Deze commissie bestaat uit minimum 3 leden. Daarnaast 1 persoon van het bestuursorgaan en de 

jeugdverantwoordelijke van de VKF. 
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Taken en verantwoordelijkheden 

1. Deze commissie richt zich, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, op het enthousiast 
maken en houden van de jeugd voor het karate-do in het algemeen zowel recreatief als 
competitief, het ondersteunen van clubs die aan jeugdwerking doen. Dit omvat het volgend 

a. Basisopdracht 
b. Kidskaratefonds 
c. Beleidsfocus laagdrempelig sporten 

2. De commissie beheert het haar daartoe toegewezen budget en wendt dit aan op een 
transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de visie en richtlijnen van het 
bestuursorgaan van VKF. 

3. De commissie evalueert en beoordeelt de objectieve, transparante en neutrale werking en 
adviseert hieromtrent het bestuursorgaan van VKF.  

4.  Deze commissie rapporteert haar werking aan het bestuursorgaan van VKF. 

Basisopdracht 

• (Mede) opstellen beleidsplan gedeelte jeugd, 1 keer per 4 jaar 

• Opstellen jeugdjaarplan passend binnen het vastgestelde jeugdbeleid 

• Het houden van jeugdcommissievergaderingen minimaal 4 x per jaar 

• Organiseren van jeugdactiviteiten of mede organiseren van activiteiten, waarbij ook de jeugd 
betrokken is 

• Organiseren van bijscholing of mede organiseren van bijscholing, waarbij ook de jeugd 
betrokken is 

• Actieve deelname aan maatschappelijk relevante thema’s en projecten, bv Week tegen pesten 

• Inventariseren behoeften van de jeugdleden (zowel sportief als recreatief) 

• Karatejeugdraad. Met de installatie van een karatejeugdraad geven we de jeugd een stem. 

• Een kader scheppen voor kleuterkarate 

Kidskaratefonds 

• Opstellen van het subsidiereglement kidskaratefonds 

• Communiceren van het subsidiereglement kidskaratefonds naar de clubs 

• Organiseren van informatiemomenten over het kidskaratefonds 

• De deelnemende clubs evalueren op basis van het subsidiereglement 

• Uitbetaling subsidies op basis van het subsidiereglement 

• Jaarlijkse evaluatie van het subsidiereglement 

• Optimaliseren van digitaal formulier om zo gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn 

Beleidsfocus laagdrempelig sporten 

• Volledig project uitwerken voor het beleidsplan 2025-2028. 
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Kids-karatefonds 2021 

Het kids-karate-fonds is een jeugdsportproject die deels door Sport Vlaanderen en deels door de 

Vlaamse Karate Federatie gesubsidieerd wordt. Het heeft als doel om de verbinding, communicatie en 

ontwikkeling binnen de jeugdwerking te verhogen. Dit werd voor de eerste maal geïmplementeerd in 

2021 voor de tijdsduur van een half jaar (1 januari 2021 – 30 juni 2021).  

Bereikte clubs 

 

Van de 178 clubs die een jeugdwerking hebben (leden tussen 4 jaar en 18 jaar). Hebben 17 clubs 

deelgenomen, Waarvan 13 voldeden aan de basisvoorwaarden. Dit komt neer op 7% van de clubs met 

een jeugdwerking. 

Strategische doelstelling 9 beleidsplan: Tegen eind 2024 is 60% van de clubs met een jeugdwerking 

ingestapt op het jeugdproject ter verbetering van de kwalitatieve jeugdwerking 

De cijfers zijn te verklaren door dat het jeugdsportproject onder de naam Kids-Karate-Fonds nog in 

opstartfase zat. De federatie heeft al stappen ondernomen om de werking van het jeugdproject te 

verbeteren. Onder andere het aanstellen van een jeugdverantwoordelijke binnen de federatie. 
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Basisvoorwaarden kids-karate-fonds 

Om aan het jeugdsportproject onder de naam Kids-Karate-Fonds deel te mogen nemen werden er 12 

basisvoorwaarden opgesteld. De voorwaarden zijn zo opgesteld om de kwaliteit van de jeugdwerking 

te verhogen, het ethische sporten te promoten. Hier onder een opsomming van de voorwaarden.  

1. Alle clubleden zijn aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie 

2. Clubbijdrage betaald voor het lopende jaar 

3. Minimum 3 bestuurdersfuncties door 2 verschillen personen 

4. Alle bestuurders hebben een geldige VKF-vergunning 

5. De club heeft minimum 10 actieve jeugdleden tot en met 18 jaar 

6. De club is aanwezig op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vlaamse Karate Federatie 

7. De club heeft het integriteits-charter getekend van de Vlaamse Karate Federatie 

8. De hoofdtrainer is minimum initiator 

9. De club controleert jaarlijks alle gegevens in het online ledenbestand en past deze aan waar 

nodig.  E-mailadressen van leden of ouders of secretaris zijn allemaal ingevuld. 

10. De club controleert jaarlijks alle gegevens in het online ledenbestand en past deze aan waar 

nodig. 

11. De club heeft een jeugdverantwoordelijke aangeduid in het onlineledenbestand 

12. De jeugdverantwoordelijke dient in {jaar} het uittreksel van het strafregister, model II, 

toonbaar te maken aan de verantwoordelijke ethiek van de federatie (API) 
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Men kan vaststellen dat van de 12 basisvoorwaarden de 3 grootste redenen waarom clubs niet in 

aanmerking kwamen het volgende waren;  

1. De jeugdverantwoordelijke dient in {jaar} het uittreksel van het strafregister, model II, 

toonbaar te maken aan de verantwoordelijke ethiek van de federatie (API) 

2. De club heeft het integriteits-charter getekend van de Vlaamse Karate Federatie. Je kunt 

hieronder de link/URL naar het charter op je website ingeven. 

3. De hoofdtrainer is minimum initiator 

In het oude kids-Karate-Fonds reglement was er onvoldoende verwijzing naar punt 1 en 2. Het nieuwe 

reglement moet het onnodige opzoekwerk voor clubs verminderen/nihil maken. 

Criteria voor subsidiëring kids-karate-fonds 

Na voldoen aan alle 12 basisvoorwaarden zijn er 10 criteria voor subsidiëring die onderverdeeld zijn in 

3 categorieën deze categorieën zijn; 

Verbinding 

1. Aantal leden tot en met 18 jaar 31/12/20XX Per 10 leden = 1 punt (max. 15 punten) 

2. De club neemt minstens twee initiatieven voor jeugd om buiten de clubtraining om het karate te 

promoten (de initiatieven zijn niet limitatief: initiatielessen op   sportkampen, scholen, 

vriendjesdagen, opendeurdagen, familiedag,) 2 punten vanaf 2 initiatieven. 

3. De club neemt maatregelen om de financiële drempel voor jeugd te verlagen (uit-pas, 

vrijetijdspas, tarieven lager voor gezinnen, initiatieven voor mensen bij OCMW, initiatieven om 

kledij gratis te gebruiken, lokale initiatieven, 2 punten per initiatief.  

4. De club organiseert minstens een actie in kader van ethisch sporten 2 punten. 

5. De club behaalt het integriteitslabel 

a) Niveau 1 - 2 punten 

b) Niveau 2 - 5 punten 

c) Niveau 3 - 10 punten 

Communicatie 

6. De club beschikt over een website met volgende zaken,  

a. Visie rond jeugdwerking  

b. Activiteitenkalender jongeren 

c. Algemene informatie over de club gericht op de jeugdleden 

d. Trainingsinformatie jeugdlessen+ jeugdtrainers 

e. Informatie rond API 

f. Promoten van nieuwsbrief VKF 

g. Logo VKF vermeld op clubwebsite 

h. Als alles ja 5 punten 

Ontwikkeling 

7. Aantal actieve jeugdtrainers met een VTS-diploma. Deze worden vermeld op de clubwebsite 

(welke groep, welke dag)   Aspirant-initiator: 1 punt     Initiator: 2 punten     Instructeur B: 3 punten     

Trainer B: 4 punten     Trainer A: 4 punten 

8. Elke jeugdtrainer volgt tussen 1 januari en 30 juni 2021 een bijscholing gericht op jeugd. Niet 

limitatieve lijst bij erkende organisaties (Dynamoproject, VSF, Sport Vlaanderen, VKF, VTS, ICES, 
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scheidsrechtercursus, get fit to karate, dag van de trainer, activiteiten uit de VKF-kalender 2 

punten/jeugdtrainer die 1 bijscholing volt. Bewijs van deelname aan bijscholing uploaden. 

9. Aantal actieve jeugdtrainers met een diploma master in de Lichamelijke 

Opvoeding/bewegingswetenschappen. Deze worden vermeld op de clubwebsite (welke groep, 

welke dag) 4 punten/jeugdtrainer 

10. Aantal actieve jeugdtrainers met een diploma bachelor in de lichamelijke 

Opvoeding/bewegingswetenschappen. Deze worden vermeld op de clubwebsite (welke groep, 

welke dag) 3 punten/jeugdtrainer 

 

 

De criteria voor subsidiëring waarop het meeste wordt gescoord zijn:  

1. Aantal actieve jeugdtrainers met een VTS-diploma 

2. De club beschikt over een website met volgende zaken…. 

3. Aantal leden tot en met 18 jaar 31/12/20XX 

De categorieën communicatie en verbinding worden gelijkmatig vertegenwoordigd. De categorie 

ontwikkelingen is de hoogst scorende categorie  

Het minst scorende specifiek voorwaarde was het behalen van het integriteitslabel. Het mag dus 

duidelijk zijn dat de VKF werk moet maken van de communicatie zowel voor het integriteitsbeleid als 

het kidskaratefonds. Om dit voor de clubs nog meer zichtbaar te maken werd het integriteitsbeleid 

integraal toegevoegd aan het reglement kids-karatefonds lopend voor sportseizoen 2021 -2022 
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Uitbetaling toegelaten clubs kids-karate-fonds 

De naam van de toegelaten clubs zal wegens GDPR verborgen blijven. Omdat er weinig deelname was 

zijn de bedragen groot. De totale subsidiëring 2021 was €27.625,00. Dit bedrag kan veranderen 

naargelang de jaarlijkse evaluatie van Sport-Vlaanderen.  

 Aantal clubs Behaalde punten Bedrag 

 A 19 € 1.503,94 

 B 13 € 1.029,01 

 C 35 € 2.770,42 

 D 21 € 1.662,25 

 E 21 € 1.662,25 

 F 8 € 633,24 

 G 28 € 2.216,33 

 H 11 € 870,70 

 I 37 € 2.928,72 

 J 46 € 3.641,12 

 K 51 € 4.036,89 

 L 24 € 1.899,71 

 M 35 € 2.770,42 

Totaal 13  349 € 27.625,00 

    
 Euro per punt € 79,15  

 

Clubs kids-karate-fonds tegenover andere clubs met jeugdwerking 

Leden aantal 

 

Clubs die toegelaten waren bij de Kids-Karate-Fonds kenden in het jaar 2020 een som van 578 

jeugdleden. Op het einde van 2021 na het aansluiten bij de kids-karate-fonds telden die een som van 

704 jeugdleden. Dit is een stijging van 22% of 126 leden. 



 
VLAAMSE KARATE FEDERATIE 

Jaarverslag – Werkingsverslag 2021 

 

 71 

 

Alle andere clubs met een jeugdwerking kenden in het jaar 2020 een som van 5373 leden en op het 

einde van 2021 een som van 5975 leden. Dit komt op een stijging van 11% of 602 leden. 

 

Wanneer we alle jeugdleden optellen voor het jaar 2020 (5951 leden) en vergelijken met het jaar 2021 

(6679 leden) dan zien we een stijging van 728 leden. Waarvan 126 uit de clubs die toegelaten waren 

bij het kinds-karate-fonds. Dit komt op 17% van alle nieuwe jeugdleden voor 2021. 
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Aanspreekpersoon integriteit (API) en jeugdverantwoordelijken  

 

 

 

 

Clubs die toegelaten waren bij de kids-karate-fonds hebben 400% stijging in API en 15% bij 

jeugdverantwoordelijke. Ten opzichte van clubs die niet hebben meegedaan. Die kennen een stijging 

van 200% en 2%. 
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VTS-diploma’s 

 

 

Clubs die toegelaten waren bij de kids-karate-fonds hebben 39% stijging in trainers met een VTS-

diploma. Ten opzichte van clubs die niet hebben meegedaan. Die kennen een stijging van 0,45%. 

Slot 

Door het verhogen van verbinding, communicatie en ontwikkeling door het kids-karate-fonds en het 

ontwikkelen van identiteit door het opstellen van de jeugdcommissie, tracht de Vlaamse karate 

federatie de algemeen kwaliteit van de jeugdwerking te verhogen.  

“De jeugd heeft de toekomst” want de jeugdleden van nu zijn de latere senioren. 
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4 TOPSPORT 

In de loop van  2020 – 2021 behaalde Nesrine Bougrine een aantal heel mooie resultaten op grote 

wedstrijden. 

Nesrine Bougrine  

   

Wereld Ranking Senioren Female -68kg : 27ste plaats 

Wereld Ranking U21 female -68 kg : 3de plaats 

Resultaten jaar 2021 

U21 : 

- Europeeskampioenschap Tampere Finland : 3de plaats 

- Dutch open : 1ste plaats 

Senioren: 

- Premier League Istanbul : 5de plaats 

- Premier league Lissabon: 1/8ste Finale 

- Premier league Moskou : 5de plaats 

- EK Senioren Porec  Team Event : 9 de plaats 

- Open luxeburg : 3de plaats 

- WK Senioren Dubai : 9 de plaats 

Ook haar twee zussen, Amel en Amina behaalden een aantal mooie resultaten 
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Amel Bougrine  

  
Wereld Ranking Female junior -53 kg : 2th place 

Resultaten 2021 

- Youth League Cyprus : 2de plaats 

- Youth league Croatia : 2de plaats 

- Europees kampioenschap Finland : 5de plaats 

- Dutch open : 1ste plaats 

- Open luxembourg : 1ste plaats 

- Youth league Venetië : 3de plaats 

Amina Bougrine 

 
Wereld ranking female junior -59 kg: 13de  plaats in December maar zal in januari naar de top 5 stijgen 

Resultaten 2021 

- Youth league Istanbul : 11de plaats  

- Luxemburg open : 5de plaats 

- Coupe de France: 5de plaats 

- Youth league Venetie : 1ste plaats 

Daarom besliste het BO en sportcommissie dat ze een prestatiedossier zouden indienen bij Topsport 

Vlaanderen. Op die manier zou er meer ondersteuning mogelijk zijn voor de deze talentvolle 

karateka’s. Het dossier werd echter niet weerhouden. 
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5 CORONA 

5.1 WERKING 

In het begin van de coronacrisis werden onder impuls van het risicovechtsportplatform de 

verschillende vechtsportfederaties samengebracht. Op regelmatige basis was er een virtueel overleg, 

waarbij de coronamaatregelen werden besproken en de vertaalslag voor de vechtsporten werd 

gemaakt. Bij versoepelingen of verstrengingen werd er een gezamenlijke correspondentie verstuurd, 

steeds bevattelijk en overzichtelijk aan de hand van een sterk visueel concept. Dit werd positief 

onthaald door de karateka’s. Deze werkgroep nam ook het initiatief voor het opnemen van een 

promofilm voor vechtsporten. Deze werd in 2020 gefinaliseerd, maar er wordt nog gewacht op een 

ideaal moment om deze te verspreiden.  

De werkgroep vechtsporten werd in 2021 geofficialiseerd waarbij er op structurele wijze werd 

opgezet. Er werd een charter opgemaakt dat door de verschillende partijen werd ondertekend.  

5.2 CORONA NOODFONDS 

Door de coronapandemie zijn er een groot aantal clubs die inkomsten zagen verloren gaan, terwijl een 

deel vaste kosten verder liepen. 

De Vlaamse Overheid maakte hiervoor gelden vrij. De verdeling van deze gelden diende te gebeuren 

via de federatie naar de clubs en naar de federatie. Voor de VKF werd onderstaand voorstel ingediend 

en goedgekeurd. De VKF heeft een bedrag van 70650,15 EUR toegewezen gekregen, dit werd 

uitbetaald in november 2020. 

Voorwaarden voor het besteden van de gelden van het noodfonds moeten als volgt worden 

aangewend: 

1° maximaal 40% van de steun wordt aangewend om het nettoverlies van de sportfederatie te 

compenseren;  

Hier werd door de federatie gekozen om in te zetten op : 

• Laptops, jabra’s, camera’s en smartphones om het personeel van thuis uit te kunnen laten 

werken en videogesprekken mogelijk te maken 

• Streamingmateriaal om vergaderingen in de toekomst gedeeltelijk samen en gedeeltelijk 

online te kunnen laten verlopen 

• Tool in karatelink om leden te registreren 

• Bijdrage aan promofilm voor gevechtsporten in samenwerking met het 

risicogevechtsportplatform 

• Zoomabonnement 

Hiervoor werd een budget van 9767,77 euro begroot. 

2° minimaal 60% van de steun wordt aangewend voor minstens een van de volgende elementen: 

2.a. financiële steun aan haar sportclubs 
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Vanuit VKF werd beslist om alle clubs met meer dan 15 leden een bedrag te geven in verhouding tot 

het aantal leden voor een totaal van 60.800 euro. 

aantal clubs Bedrag EUR Totaal EUR 

36 (15-29 leden) 150 5.400 

50 (30-49 leden) 250 12.500 

68 (50-99 leden) 450 30.600 

15 (>100 leden) 820 12.300 

 

Clubs met het grootste aantal leden hebben meer moeilijkheden om met kleinere groepen te trainen, 

moeten meer sportaccommodatie huren en meer trainers inzetten om karateka onder de covid 

maatregelen training te kunnen aanbieden. Vandaar dat de grotere clubs een groter bedrag werd 

toegekend. Om het budget niet te veel te versnipperen werd beslist om de kleinste clubs niet te 

compenseren vanuit het noodfonds. 

Er werden sport mondmaskers met filter en wasbaar met VKF logo gemaakt voor de actieve trainers, 

scheidsrechters, timekeepers, medewerkers en bestuursleden. 

2.b. Een of meer participatie bevorderende of kwaliteit bevorderende projecten die specifiek gericht 

zijn op personen tot achttien jaar of op personen met een handicap of beperking, om de heropstart 

van hun sportactiviteiten of sportieve vrijetijdsactiviteiten te stimuleren.  

Hierop besliste de VKF niet op in te zetten. 

In 2021 werden nog een aantal zaken aangekocht om de federatie beter te kunnen laten functioneren 

in coronatijden
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LEDEN 

6 CLUBS  

6.1 EVOLUTIE T.O.V. VORIG JAAR 

 

 

6.2 DE CLUBS EN HAAR LEDEN 

clubnummer clubnaam #leden 

1001 BORNEM (SHOTOKAN KARATE-DO --) 34 

1004 TURNHOUT (BUDO KARATE --) 45 

1005 MORTSEL (GISHIN --) 2 

1009 WIJNEGEM (-- KARATE CENTER) 55 

1010 WOMM./BRASSCHAAT (KAISHO --) 241 

1013 MOL (SHOTOKAN KC --) 47 

1014 MEERHOUT (SEIWAKAI GOJU RYU  --) 47 

1017 HERENTALS (OKINAWA KARATE --) 84 

1018 ANTWERPEN (KENTO RYU --) 24 

1021 MECHELEN (UECHI-RYU --) 60 

1031 BERCHEM (TAIKO --) 23 

1033 SCHOTEN (VORIS --) 148 

1034 ANTWERPEN (GOJU-KAN --) 53 

1044 BORNEM (SAMOERAI --) 79 

1045 BERLAAR (KC --) 34 

1047 HOVE (FUJI YAMA --) 46 
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1054 MECHELEN ( KC SHOTOKAN --) 70 

1058 ESSEN (SHOTOKAN KARATE--) 85 

1060 LIER (GAMBARU S.K.A. --) 30 

1062 JISHIN-KATSU 87 

1064 KAPELLEN (TOOZAI DOJO --) 10 

1068 ANTWERPEN (SEIKUKAN --) 156 

1073 BALEN (KC KAMACHO-DO --) 136 

1078 TURNHOUT (IKKAN KC --) 37 

1079 WESTERLO (GOJU-RYU --) 38 

1084 BOUWEL (KAIZEN KARATE --) 9 

1085 VIERSEL (GOJU RYU --) 45 

1087 GEEL (KC GOJU --) 72 

1088 GEEL (FKIB -- - Stelen) 20 

1093 KC LE MONDE 23 

1094 Unity 99 4 

1096 Arm Strong Shotokan Karate 21 

1097 HOBOKEN (AKA I BARA --) 64 

1098 LIER (GOJU-KAI --) 4 

1099 LAAKDAL VZW (GOJU KARATE --) 17 

1100 GEEL (FUDOSHIN --) 18 

2001 ST-AGATHA BERCHEM (BUDO --) 10 

2002 GROOT-BIJGAARDEN (KARATE --) 86 

2003 GROOT-LEEUW (KIME KC --) 68 

2004 LEUVEN (L.U.K.K. KARATE) 8 

2005 OPWIJK (SEIEN CHIN --) 24 

2006 HAACHT (SAMOERAI --) 71 

2007 LEUVEN (SAMOERAI --) 189 

2008 BRUSSEL (--S S. MIYAZAKI KARATECENTER) 2 

2012 SCHERPENHEUVEL (KANI UCHI -- vzw) 17 

2018 OVERIJSE (JKA SHOTOKAN KARATE --) 6 

2019 ZAVENTEM (JKA SHOTOKAN KARATE --) 19 

2021 LEUVEN (TSHINTO KARATE --) 25 

2022 AARSCHOT (TSHINTO --) 5 

2027 MESSELBROEK (KC --) 43 

2033 GRIMBERGEN (SHITO KARATE  --) 65 

2040 KARATE ACADEMY ASHI BARAI 22 

2042 TERNAT (KC --) 52 

2045 GROOT-LEUVEN (BUNKAI --) 43 

2046 KC BLANCKE 5 

2052 TELOS 22 

2055 LEUVEN (KOENSO --) 56 

2057 GROOT-KORTENBERG (KARATE --) 67 

2058 LANDEN (KC --) 30 
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2060 WILSELE (RONIN --) 7 

2062 BIERBEEK (WADO BLITS --) 37 

2067 MOORSEL (KARATESCHOOL --) 90 

2069 HOEGAARDEN (GOJUKAI --) 19 

2071 HERNE (SHOTOKAN KARATE --) 29 

2073 ROOSDAAL (IPPON KEN-) 42 

2074 DIEST (JKA KARATESCHOOL  AHIRU --) 24 

2079 COBRA 55 

2081 KATANA GOJU KAN 69 

2082 MOLLEM (KC KEKOMI --) 12 

2087 AFFLIGEM (YAMA NOBOLI --) 19 

2089 BERG (KC --) 14 

2091 LEUVEN (HARAGEI --) 37 

2094 BOUTERSEM (GORIN --) 71 

2096 MACHELEN (KARATE DOJO --) 55 

2100 VILVOORDE (KC DRAGONS --) 57 

2101 TOLLEMBEEK (SHOTOKAN KARATECLUB SHIRO --) 2 

2110 BRUSSEL (--'S SH. ACADEMY SAWADA) 4 

2111 BRUSSEL ('S ASSOCIATION -- CHAMPIONS SPORT) 60 

3001 GENK (ASAHI --) 106 

3002 LOMMEL (GOJU KAI --) 19 

3003 DIEPENBEEK (JIT-TE --) 57 

3004 HASSELT (ASAHI --) 15 

3006 KONINKLIJKE LEOPOLDSBURG (KC --) 87 

3007 NEERPELT (ZIPANGU --) 57 

3008 KOERSEL (HONBU DOJO --) 59 

3009 BOCHOLT (GOJU RYU --) 45 

3011 ST-TRUIDEN - ZOUTLEEUW (TOMODACHI --) 80 

3012 HASSELT (HONBU DOJO --) 48 

3017 HAM (SHOTO KARATE --) 37 

3019 KERMT (KARATE --) 96 

3021 BERINGEN (SHOTOKAN KC --) 22 

3025 OVERPELT-HELCHTEREN (KCAR --) 70 

3027 EKSEL-PEER (KCAR --) 95 

3028 EIGENBILZEN (BUSHIDO --) 90 

3032 KAULILLE (RYUSHINKAN-GOJU-RYU --) 31 

3034 HOESELT (SHINGITAI --) 43 

3037 HEERS (KC -- DOJO NAKAYAMA) 37 

3038 KERKHOVEN (KC --) 47 

3042 HEUSDEN (JKA KARATE -- GANKAKU) 9 

3043 AS (SHIN-BO J.K.A. --) 42 

3048 ZONHOVEN (GO NO SEN --) 41 

3049 HASSELT (FIGHTING KARATE --) 42 
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3053 ZONHOVEN (DOKAN SHOTOKAN --) 45 

3056 GENDAI SHOTOKAN 24 

3059 TONGEREN (GOJUKAI --) 15 

3062 RO HAY 30 

3063 KC UNITED FRIENDS 64 

3065 TONGEREN (KARATE ACADEMY TONGEREN --) 47 

3066 LEOPOLDSBURG (K.C. REMZI --) 28 

3067 TESSENDERLO (GOJU RYU --) 34 

3068 HASSELT (GOJU-RYU --) 79 

3070 NEEROETEREN (GOJU-RYU KARATE --) 32 

3071 LEOPOLDSBURG VZW (G-KARATECLUB --) 54 

3072 TONGEREN (GOJU RYU KARATE DO --) 27 

4001 GENT (AKIYAMA --) 81 

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

4004 DAI NIPPON 119 

4005 SINT-NIKLAAS (SHOTOKAN KC --) 85 

4007 LEBBEKE (SHITO IPPON --) 59 

4008 LOKEREN (KC --) 67 

4009 RENTAN GOSHIN 17 

4010 GENT (TEKU-KAN --) 8 

4011 DEINZE (S.K.O.V.S. -- KC) 98 

4012 KC SINT-NIKLASE 50 

4013 STEKENE (KENSEI --) 66 

4016 DENDERMONDE (SHITO RYU KARATE  --) 111 

4018 BERLARE (KUSANKU --) 16 

4021 OUDENHOVE (KC -- KARATE) 34 

4022 ST-MARTENS LATEM (NINTAI --) 11 

4023 MALDEGEM (SAMOURAI --) 39 

4025 EEKLO (GOSHINKAI --) 130 

4027 LANDEGEM (KC NO ICHIGO --) 39 

4029 ZOTTEGEM (SHOTOKAN KC --) 71 

4031 HAALTERT (-- KC 'KERKSKEN') 4 

4036 ZELE (SHITO --) 28 

4039 LOCHRISTI (KENSHIKAN --) 40 

4043 AALTER (KIME--) 33 

4044 ASSENEDE (KAZOKU --) 135 

4047 RYU JIN DO OSAKA 43 

4048 LAARNE-GENT (OKINAWA KWAI --) 118 

4050 GAVERE (KC --) 69 

4051 OUDENAARDE (SAI SEI KAN--) 56 

4053 LEDE (TAISHO KARATECLUB --) 129 

4054 SINT-GILLIS WAAS (YUKAN KWAI --) 28 

4055 SINT-AMANDSBERG (KENSHIKAN --) 52 



 
VLAAMSE KARATE FEDERATIE 

Jaarverslag – Werkingsverslag 2021 

 

 82 

4056 HERZELE (KARATESCHOOL SHOTOKAN --) 76 

4058 MARIAKERKE (KARATE --) 25 

4060 OOSTERZELE (TOMODACHI --) 57 

4064 NINOVE (KC HIRYU --) 91 

4065 EREMBODEGEM (DEAI --) 75 

4067 NINOVE (KC KACHI --) 129 

4070 ZOMERGEM (KURAI DO --) 88 

4071 GENT (SHITO KAI --) 129 

4073 MERELBEKE (KENSHIKAN --) 54 

4074 DE PINTE (TASSEIKAN --) 62 

4078 AALST (SHIRO-KAN --) 102 

4080 WORTEGEM-PETEGEM (MUSHIN --) 48 

4082 GENT (SEIWAKAI GOJU-RYU KARATE ACADEMIE) 12 

4084 NOBARA KARATE 12 

4085 WACHTEBEKE (SHOKU-KAN --) 106 

4087 CHIE ON CHIKARA 37 

4088 GENT (SHINBU --) 202 

4090 LOKEREN (TENKAI --) 68 

4091 Wachtebeke (Fuji Yama Karate --) 35 

4092 LIEVEGEM (FUNAKOSHI --) 3 

4093 BRAKEL (BUSHIKAN --) 8 

5001 OOSTENDE (BUDO KARATE --) 66 

5004 OOSTKAMP (DE VALKAART --) 70 

5012 BRUGGE (KC --) 178 

5013 WAREGEM (KC --) 91 

5017 ROESELARE (KC SHOTOKAN --) 29 

5018 TORHOUT (FUNAKOSHI --) 77 

5019 KNOKKE (KC --) 48 

5020 ZWEVEGEM (WAKU-KAN --) 45 

5022 DEERLIJK (FUDO SHOTOKAN --) 29 

5028 ANZEGEM (KC -- ) 31 

5030 ROESELARE (KARATESCHOOL --) 14 

5031 IEPER (J.K.A. --) 65 

5034 HEULE (HAJIME --) 82 

5035 MOORSLEDE (KC --) 35 

5037 KORTRIJK (-SE KARATE ACADEMIE) 46 

5039 AVELGEM (KARATE DO --) 44 

5041 KOKSIJDE (JKA --) 13 

5042 LENDELEDE (KC --) 27 

5051 KNOKKE-HEIST (NIPPON KARATE--) 18 

5053 MIZU NO HO KARATECLUB 9 

5060 ROESELARE (KC JKA --) 27 

5061 OOSTENDE (KARATE DOJO --) 3 
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5062 KC TOUKON 47 

5063 IEPER (WATASHI KARATE JUTSU --) 24 

5066 ISSHIN KARATE 54 

5069 DIKSMUIDE (GOJUKAI --) 19 

5070 STADEN (JKA --) 28 

5072 RUMBEKE (JKA --) 60 

5073 BRUGGE (IKKEN HISSATSU --) 23 

5075 TIELT (SEIKAN VZW --) 33 

5076 HARELBEKE (KARATE DE STERREN --) 24 

8001 SHOTOKAN LUXEMBOURG 19 

 

 

7 LEDENEVOLUTIE 

7.1 EVOLUTIE TOTAAL AANTAL LEDEN  
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7.2 EVOLUTIE VOLGENS LEEFTIJDSGROEP  

 

7.3 EVOLUTIE VOLGENS GESLACHT  
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7.4 EVOLUTIE VOLGENS PROVINCIE  

 

 

8 LEERSCHOLEN 

8.1 AANTAL VERGUNNINGEN PER LEERSCHOOL 

 Leerschool aantal clubs aantal vergunningen 

BGKA 9 487 

BKSA 14 554 

JKA 62 3222 

OGKKB 8 393 

VKA 94 4686 

WIKF 8 553 
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8.2 EVOLUTIE AANTAL VERGUNNINGEN T.O.V. VORIG JAAR 

 

 

 

MET DANK AAN SPONSORS EN PARTNERS 

 

 


