
 
 

VERGADERING BESTUUR | NOTULEN 
26.04.2022 | 19u45– 20u15 

Doel Bestuursvergadering 

Bestuur 

 

Steven Achten - Jaak Bams   - Kyra Bruneel - Bea D’haeseleer - Serge Gilen - Sergio Gneo - Kathleen 

Lambein - François Demesmaeker - Angelo Pavoncelli – Kevin Segers 

Verontschuldigd   

Notulist Vergadering werd opgenomen 

Notulen 

Serge opent de vergadering om 19u45. 

 Aanwezigheden / Verontschuldigingen 

Angelo sluit 10 minuten later aan. 

Iedereen is aanwezig 

 Intern Reglement VKF technisch beleid 

De meest recente versies werden aan BO bezorgd op 25/04. Angelo gaf uitgebreid feedback over beide 

documenten.  

Deze documenten zullen uitgewerkt worden in een organogram waar de verschillende beleidsonderwerpen 

naast elkaar staan, op hetzelfde niveau 

Competitie 

Angelo gaf een aantal inhoudelijk opmerkingen die nog dienen uitgeklaard te worden.  

In het document staan nog een aantal fouten doordat er geknipt en geplakt werd. 

Elke bestuurder krijgt de kans om zijn mening hierover te geven.  

Voorstel:  

• 30/04 wordt de aangepaste tekst doorgestuurd naar BO 

Besluit: 

Het BO gaat akkoord met bovenvermelde werkwijze  
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Homologatie 

Kevin geeft de opmerking dat de jeugdcommissie en de G-commissie los staan van de instructiecommissie. 

Hij is van mening dat die daar niet onder vallen.  

Voorstel aanpassing reglementen 

• ‘Jeugdbeleid’: Bestaat uit min. 3 leden en wordt samengesteld door het BO van Karate Vlaanderen. 

• G-karate: Bestaat uit min. 3 leden en wordt samengesteld door het BO van Karate Vlaanderen. 

Het BO gaat akkoord om met dit aangepaste document naar de leerscholen te stappen en feedback te vragen. 

Besluit: 

Het BO gaat akkoord om de aanpassingen voor de jeugdcommissie en G-commissie aan te passen. Na 
aanpassing kan dit document aan de leerscholen bezorgd worden. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u20 

 

Beslissing via mail 

Het aangepaste voorstel ‘technisch beleid – competitie’ werd doorgestuurd per mail naar het BO op 30 april 

2022. 

Alle bestuursleden hebben geantwoord dat ze akkoord zijn met het voorstel. 

 

Besluit: 

Het BO keurt het voorstel ‘technisch beleid – competitie’ goed. 

Bestuurders Wanneer Antwoord

Achten Steven 3/05/2022 OK

Bams Jaak 3/05/2022 OK

Bruneel Kyra 30/04/2022 OK

Demesmaeker François 2/05/2022 OK

D'haeseleer Bea 30/04/2022 OK

Gilen Serge 3/05/2022 OK

Gneo Sergio 3/05/2022 OK

Lambein Kathleen 2/05/2022 OK

Pavoncelli Angelo 3/05/2022 OK

Segers Kevin 30/04/2022 OK


