
 

VERGADERING GES-COMMISSIE | 

VERSLAG 
11.05.2021 | ZOOM | 19:30 – 21:00 

Doel Vergadering GES-commissie 

Aanwezig  Anneleen Devlaminck, Niki De Brucker, Paul Heyvaert, Kathleen Lambein, Piet Maes  

Afwezig Andrea Filippini, Peter Lowette 

Notulist Anneleen Devlaminck 

Agenda punten 

Inhoud 

AGENDA PUNTEN 

 AANSTELLEN NIEUWE VOORZITTER 

 BELEIDSPLAN 2021-2024 – ACTIEPLAN 2021 

Strategische doelstelling: VKF zet zowel intern als extern karate, in al zijn facetten, op de kaart. 

 OPVOLGING TO DO VORIGE VERGADERING 

I Doping 

II Gezond sporten – sportmedische keuring 

III Ethisch sporten 

 

 Aanstellen nieuwe voorzitter 

Geert Joris is niet langer lid van het bestuursorgaan VKF en geeft ook zijn ontslag uit de GES-commissie als 

voorzitter en als lid. 

Er ontstaat een discussie over de huidige samenstelling van deze GES-commissie en de vraag wordt gesteld 

of de groep niet beter zou vergroot worden? 

De commissie zou baat hebben met een persoon die ofwel een praktiserend arts, kinesist is en/of een 

paramedische achtergrond heeft om het medische luik beter te vertegenwoordigen. 

Voorstel: Bij SKA wordt de lijst met keuringsartsen opgevraagd en geïnformeerd of een arts wenst te 

zetelen in de GES-commissie. 

Voorzitter: Niki De Brucker geeft aan voorzitter ad interim van de commissie te worden. Wanneer deze 

wordt uitgebreid, komt het mandaat van voorzitter terug vacant. 



  

VLAAMSE KARATE FEDERATIE – GES-COMMISSIE – 11.05.2021 2 

 

 Beleidsplan 2021-2024 – actieplan 2021 

Strategische doelstelling: VKF zet zowel intern als extern karate, in al zijn 

facetten, op de kaart. 

i) Ethisch luik 

OD1: VKF breidt jaarlijks haar integriteitsbeleid verder uit met aandacht op ethische thema’s 

Er werd een jaaractieplan opgesteld rond het integriteitsbeleid: zie bijlage 

1. Kwaliteitslabel: 

De clubs kunnen kwaliteitslabel krijgen als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor wordt een 

document opgemaakt om de clubs wegwijs te maken. 

2. Bijscholing: 

Blijven reclame maken voor de bijscholingen rond sport met grenzen en club-API. Het secretariaat VKF 

maakt hier werk van. 

3. Noodteam: 

Er was een noodteam voor de federatie-API waar deze terecht kon bij moeilijkheden. Dit team bestond uit 

Geert Joris en Paul Heyvaert.  Geert nam ontslag uit de GES-commissie, dus nu kan federatie-API enkel 

beroep doen op Paul. 

Voorstel om hier ok een bestuurder bij te betrekken, of de voorzitter van de federatie…. 

Besluit: Niki werkt een voorstel uit met in gedachte dat ICES hier ook ondersteuning bij biedt. 

4. Webinar 

Er wordt op 22 juni een webinar georganiseerd om de clubs te informeren over het integriteitsbeleid en 

hoe ze de labels kunnen behalen 

5. Uittreksel uit strafregister 

Hoofdtrainers, bestuursleden VKF en personeel VKF dient een uittreksel uit het strafregister in te dienen bij 

de API. 

DE vraag wordt gesteld of dit zal worden uitgebreid naar  

• Commissieleden 

• Alle clubtrainers 

• Club-API 

Dit moet een gedragen beslissing zijn en de uiteindelijke beslissing hierover ligt bij het bestuursorgaan. 

Het opvragen hiervan is niet wettelijk bepaald, maar wordt door ICES en de Vlaamse Overheid geadviseerd. 

Voorstel om het opvragen van het uittreksel uit het strafregister in 2022 uit te breiden naar: 

• Commissieleden 

• Topsporttrainers 
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6. Updaten gedragscodes 

Het updaten van de gedragscodes wordt in het najaar gepland. 

Nog vragen over jaaractieplan 2021? 

• Is er een ombudsman bij VKF 

Een ombudsman behandelt klachten ivm werking federatie, los van de klachten die de API 

ontvangt. Dit is echter een heel dunne lijn en hier moet een duidelijke scheiding zijn. 

 

Voorstel: brainstorm organiseren. 

ii) Medisch luik 

OD2: VKF voert een beleid rond gezond sporten 

1. Actie 1: Opmaken van een hygiëne protocol voor sportclubs (Covid-19) 

Dit zou eind augustus, bij de opstart van het nieuwe seizoen, moeten gecommuniceerd worden aan de 

clubs. Piet wil hier wel aan meewerken. De vraag wordt gesteld op het vechtsportoverleg of daar 

gezamenlijk iets kan worden rond gedaan. 

2. Actie 2: Er is een GES-commissie met minimaal een dokter, een lid van het bestuursorgaan en een 

trainer of sporttechnisch coördinator 

Aan deze actie is reeds voldaan 

3. Actie 3: Registreren en analyseren van sport specifiek risico’s 

De presentatie van Get Fit to Karate openbaar maken, zodat de trainers deze kunnen inkijken. 

4. Actie 4: Leden informeren over letselpreventie via verschillende manieren bijscholingen, online 

platform Get fit 2 spot,… 

Bij de opstart van het nieuwe seizoen moet aandacht geschonken worden aan fitheid van de karateka’s die 

lang inactief zijn geweest. De kans op kwetsuren is reëel. Anneleen vraagt dit na op het vechtsportoverleg 

er de mogelijkheid is om samen hierrond iets te ondernemen.  

Hierbij nog een vraag: Zou VTS openstaan voor het volgende: VKF organiseert een bijscholing, gegeven door 

een erkende lesgever VTS. Wanneer iemand deze gevolgd heeft, krijgt hij vrijstelling voor dit vak als de 

cursus ‘initiator’ wordt gevolgd. Volgende vakken komen daarvoor in aanmerking: 

• Gedragscodes 

• Sportletselpreventie / gezond sporten 

• … 

 

5. Actie 5: leden informeren over vragenlijst www.sportkeuring.be 

De verwijzing staat op de website. Een verdere uitwerking hierrond wordt in het najaar gepland. 

6. Actie 6: Onderzoeken of een sportmedisch onderzoek binnen VKF nodig is in overleg met SKA. 

De verwijzing staat op de website. Een verdere uitwerking hierrond wordt in het najaar gepland. 

 

http://www.sportkeuring.be/
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7. Actie 7: Trainers informeren over tool van GSV rond ontwikkeling van de fysieke en mentale 

vaardigheden en de meest voorkomende sportletsels bij kinderen. 

Hierover moet nog meer duidelijkheid gecreëerd worden. Acties in het najaar. 

8. Actie 8: Elite, trainers en alle belanghebbenden informeren over gezond sporten en dopinggebruik 

Navragen bij NADO-Vlaanderen of zij dit willen organiseren… actie in het najaar. 

 Opvolging TO DO vorige vergadering 

I Doping  

Bijscholing anti-doping en voedingssupplementen verplicht voor alle elites, beloftes, elitetrainers en 

toegankelijk voor alle trainers. 

We vragen bij NADO Vlaanderen na of iemand van hen deze bijscholing wil geven. Indien dit niet lukt, wil 

Piet Maes dit wel doen. 

Corona stak hier een stokje voor – moet zeker in de loop van 2021 uitgevoerd worden. NADO 

Vlaanderen heeft hiervoor een Educatieplan uitgewerkt (zie bijlage) 

Zie actie 8 jaaractieplan 2021 

II Gezond sporten – sportmedische keuring 

Uit het verslag van de vorige vergadering zouden we verder aan de slag gaan met het sportmedisch 

onderzoek. Zie verslag vergadering 9 maart 2020 in bijlage 

Hier is in 2020 niet aan verder gewerkt. 

Het sportmedisch onderzoek en SKA hebben hier wel aan verder gewerkt. 

Het webinar dat ze hierover gaven, kan u bekijken via deze link: 

https://we.tl/t-8bDil5OvxT 

Acties hieromtrent worden gepland in het najaar. 

III Ethisch sporten 

Stand van zaken 

 Begroting 

Voor 2022 moet een nieuwe begroting opgemaakt worden. Het bestuursorgaan verwacht een voorstel 

tegen ten laatste 31 juli 2021. 

 

https://we.tl/t-8bDil5OvxT
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TO DO 

• Lijst dokters opvragen SKA : Anneleen 

• Profiel opmaken voor extra lid GES-commissie 

• Navragen bij Peter en Andrea of ze nog langer interesse hebben 

• Webinar integriteit organiseren 

• Brainstorm over de rollen ombuds en api 


