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VERGADERING BESTUURSORGAAN 
| NOTULEN 
07.07.2022 | Zoom | 19:00u-21:45 
Serge opent de vergadering om 19u00. 

Doel Bestuursorgaan 

Aanwezig  
Serge Gilen – Bea D’haeseleer – Kevin Segers – François Demesmaeker – Kyra 
Bruneel – Steven Achten – Angelo Pavoncelli 

Verontschuldigd Jaak Bams – Kathleen Lambein – Sergio Gneo 

Notulist De vergadering werd opgenomen 

Notulen 

Agendapunt 1 Aanwezigheden/verontschuldigingen 

I Verontschuldigd 

o Jaak Bams 
o Kathleen Lambein geeft volmacht aan Bea 
o Sergio geeft volmacht aan Kyra 

Agendapunt 2 Opvragen “dringende items” 

Melding dat er een Belg naar de World Games is vertrokken 

Agendapunt 3 Bestuursorgaan 

I Goedkeuring verslag en notulen bestuursvergadering 17 mei 2022 

Het BO heeft geen opmerkingen.  
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Agendapunt 4 Sportcommissie 

I Goedkeuring draaiboek IW’s 

Er dienen nog enkele aanpassingen gemaakt te worden in het draaiboek.  

o VKF veranderen naar Karate Vlaanderen. 
o Deadline insteken van sommige wedstrijden. 
o Paginanummers kloppen niet. 

François stelt voor om samen te zitten en dit samen te overlopen en eventueel aan te passen.  

II Vacatures commissies 

Alle vacatures doorsturen per mail naar het BO. Van zodra het BO deze dan goedkeurt kunnen 
deze online geplaatst worden.  

III Kosten BAKU 2021 

Er werd beslist om mee de doen aan de PL van Baku. Dit werd ook in de begroting opgenomen.  

Nu blijkt dat er geen coach is die kan meegaan. Er werd een voorstel ingediend om toch een 
atleet naar de PL te kunnen sturen.  

Het reglement zegt: 

“Indien de VKF/WKF sportcommissie geen officiële coach kan sturen naar de selectiewedstrijden 
PL, SA en YL zullen er geen deelnemers kunnen worden afgevaardigd worden in naam van 
VKF/WKF. Individueel kan wel op eigen kost en onder eigen clubnaam.” 

Besluit:  
Het BO keurt het verslag goed. 

Besluit:  
Het BO keurt dit draaiboek goed mits de aanpassing van bovenstaande punten.  

Besluit:  
Het BO gaat akkoord met het voorstel. 
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IV Dubai 2021 – budget 2022 

De kosten van het WK in Dubai werden in januari 2022 betaald. Dit wil zeggen dat deze kost in het 
budget van dit jaar zit voor internationale wedstrijden.  

De vraag is gekomen of het mogelijk was om de provisie van €3000 voor trainingen van 2021 te 
gebruiken om de kost te coveren. Zo verliezen zij niets van hun budget van 2022. 

V Waarnemer BO op SC 

De vraag is gekomen van welke bestuurder de nieuwe waarnemer zal zijn in de nieuwe organisatie 
van de sportcommissie. De nieuwe organisatie bestaat uit verschillende werkgroepen en de 
commissie.  

Er dienen maar twee waarnemers te zijn. Voor de commissie WKF en voor de commissie IPPON. De 
competitie commissie.  

Het is niet nodig om alle werkgroepen bij te wonen. Deze werkgroepen dienen te rapporteren aan 
de commissie.  

Agendapunt 5 Kidskaratedag 

Op het dagelijks bestuur werd de bezorgdheid geuit dat hier dringend werk van moest gemaakt 
worden. Er werd toen aangedrongen om een datum en locatie te zoeken. Voor de verdere 
uitwerking is nog er geen gedetailleerd plan. 

Er werd een tijdje geleden al eens samengezeten met een aantal mensen die geëngageerd 
waren (jeugdcommissie). Er werd toen besproken om dit eventueel in november te plaatsen en 
om dit geografisch te spreiden in Antwerpen. Er zijn enkele losse ideeën maar nog niets concreet 
beslist.  

Wie is het aanspreekpunt van het Bestuur over de kidskaratedag.  

Kevin stelt zich kandidaat.  

Besluit:  
Het BO beslist om het reglement te volgen en geen atleten naar de PL van Baku te sturen 
zonder coach.  

Besluit: 
Het BO keurt bovenstaand voorstel goed.  



 

 

Karate Vlaanderen, Oudenaardsesteenweg 839, 9420 Erpe-Mere | +32 9 248 03 00 | Team@karatevlaanderen.be 

Erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen | Ondernemingsnummer: 428.240.053 

 

P
ag

in
a 
4

 

Agendapunt 6 Begroting 2023 

De bedoeling is dat elke commissie of werkgroep een afgevaardigde heeft die 5 minuten de 
begroting komt pitchen en dat het bestuur dan 5 minuten de tijd krijgt om vragen te stellen.  

Dit dient om meer inzicht en kennis op te doen over de begroting.  

 

Vandaag dienen er geen beslissingen genomen te worden. Hiervoor zal een nieuwe datum geprikt 
worden.  

Wegens verschillende decreet veranderingen moet de begroting niet ingediend worden tegen 1 
september maar wel tegen 1 november 2022 bij Sport Vlaanderen.  

 

 

Besluit: 
Kevin neemt de leiding samen met leden van de jeugdcommissie, Jaak, Serge en Anneleen.  

Besluit: 
Het BO gaat hiermee akkoord om het op bovenstaande werkwijze te doen.  
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I 20:00 VTS werking – Cathy De Meulenaere 

 

Er zal ingezet ingezet worden op: 

• Communicatie 
o Website 

• Vernieuwde opleidingsstructuur 
o Vanuit Sport Vlaanderen is er een voorstel gekomen voor een vernieuwde 

opleidingsstructuur. 
• Docenten 
• Cursussen 

o Initiator te Leopoldsburg 
o Instructeur B te Hofstade 

• Digitalisering 
o Updaten van cursusteksten 
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II 20:10 Ipponcommissie – Cathy De Meulenaere 

 

Er zal ingezet worden op: 

• Bestendigen Ippon competitie 
o De focus ligt bij de internationale wedstrijden die IPPON gericht zijn.  
o Via Sport data houden ze in de gaten waar er IPPON evenementen plaatsvinden. 

• Promotie Ippon competitie 
o Inzetten op provinciale IPPON kampioenschappen en wedstrijden. 

• Elitewerking 
• Scheidsrechterswerking 

Vragen: 

Voor wie zijn de jeugdoefenwedstrijden of waar gaan deze door? 

Deze zouden doorgaan in alle provincies. Jongeren dienen deel te nemen aan de oefenwedstrijd 
in hun eigen provincie.  

Staan de internationale IPPON wedstrijden open voor iedereen? 

Kumite is niet stijlgebonden maar Kata wel.  
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III 20:20 Werkgroep WKF elite – Jeroen Quets 

 

De VTS opleidingen trainers is opgesplitst in twee stukken. Elk aan €500. 

• Bijscholingen 
• Diploma’s 

Trainingen en ontwikkeling is opgesplitst in drie luiken.  

• Wekelijkse trainingen in Berchem 
• Qualitiy of movement screening en trainingsweekend 

o Dit is een test dat bestaat in twee delen. In de eerste test wordt alles nagekeken van 
kracht, flexibiliteit, … (lichaamsscreening gericht naar blessurepreventie) 

o Het tweede deel van de test is nagaan of gewerkt werd aan de aandachtspunten 
die in de eerste test naar boven kwamen na 4 maanden.  

• Internationale wedstrijden 
o Scoutingwedstrijden 
o Wedstrijden waar de nadruk ligt op de jeugd 

Vragen: 

Voor wie is de qualitiy of movement screening en trainingsweekend bestemd? 

Dit is voorzien voor alle atleten. Het is ook de bedoeling dat deze resultaten opgevolgd worden.  

Welke trainers zouden zich willen bijscholen?  

Hier zijn nog geen specifieke personen voor aangeduid voor wie dat wat gaat doen.  
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IV 20:30 Werkgroep WKF arbitrage – Kris Vansteenwegen 

 

Dit zijn allemaal de werkelijke kosten van vorig jaar en gemiddelde kosten + 9% inflatie.  

Er wordt focus gelegd op kwantiteit maar ook op kwaliteit.  

Er is ook een incentive voor de uniformen die aangekocht dienen te worden.  

 

Vragen:  

Er waren geen verdere vragen.  
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V 20:40 Jeugdcommissie – Jason Collins 

 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de begroting van 2022.  

Het beleidsfocus jeugdsport zal veranderen in 2023. Dit houdt in dat de begroting die nu wordt 
ingediend is voor de komende 2 jaar.  

Nu gaat deel naar overhead kosten maar dit zal volgend jaar wegvallen.  De subsidies die wij nu 
van Sport Vlaanderen krijgen moeten dan naar de clubs gaan. Omdat de overhead kosten nu 
wegvallen heeft Sport Vlaanderen beslist dat de eigen inbreng van 25% zal verlagen naar 20% 
eigen inbreng. Dit wil zeggen dat alles wat wij volgend jaar gaan ontvangen van Sport Vlaanderen 
moeten uitbetalen aan de clubs.  
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VI 20:50 Communicatie, promotie en clubondersteuning – Bea D’haesleer 

 

De enige kosten waar momenteel zekerheid bij is, is TWIZZIT. Hier zijn al duidelijke offertes en 
afspraken rond.  

Op de nieuwe website kon ook een bedrag geschat worden maar voor alle andere zaken moet er 
best eens samengezeten worden om te bekijken wat er zal gebeuren en hoeveel die zou kosten.  

VII 21:00 GES commissie 

 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de begroting van 2022.  
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VIII 21:10 G-commissie 

 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2022.  

Vragen: 

Over welke wedstrijden gaat dit? 

Momenteel is hier nog geen extra informatie over beschikbaar.  

Zijn er nog andere activiteiten dat de G-commissie zou willen doen buiten afvaardiging en 
wedstrijden? 

Vooral seminaries maar ook bijscholingen.  

Is het haalbaar om volgend jaar al een seminarie te organiseren? En hoeveel zou dit kosten? 

Ja dit is haalbaar. Het is echter moeilijk om hier een bedrag op te plakken van wat dit gaat kosten.  

Zijn er nu al screenings bezig voor mensen die dan volgend jaar zouden willen meedoen? 

Neen.  

Kunnen wij extra subsidies ontvangen voor een beleidsfocus van de G-commissie? 

Dit is niet zeker. Dit moet worden opgezocht.  
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IX 21:20 Andere 

 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de realisatie van 2018 en 2019.  

Afhankelijk van wat er nog dient aangekocht te worden kunnen deze bedragen nog wijzigen. Het is 
moeilijk om hier nu een bedrag op te plakken. Dit kan rond €4000 kosten.  

Er kan eventueel gezocht worden voor een sponsor.  
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Vragen: 

Waar gaat het geld van de graduatie leerscholen naartoe?  

Dit staat in het reglement. De benaming is hier niet helemaal juist. Dit zal worden aangepast. 

X 21:30 Werkingskosten 

 

Vragen: 

BKF – Gaat dit over 1 wedstrijd of 2? 

Dit is het budget van vorige jaren dus dit zal genoeg moeten zijn voor 2 wedstrijden.  

XI 21:40 Opbrengsten 

 

Dit zijn aparte opbrengsten. Deze zijn gebaseerd op wat er vorig jaar ontvangen werd.  
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XII 21:45 Overzicht 

 

 

 

Oranje zijn opbrengsten en blauw zijn kosten. Deze zullen nog een klein beetje aangepast worden.  

 

Vergadering wordt beëindigd om 21u45 

 


