Algemene vergadering VKBM2O 14/4/2019 Mortsel
Aanwezige clubs:
Team k-oss, The Bulldogs, Ufc warrior, Hawks, Yacko gym, Ostend fighting gym, Team zohair, Said
Gym, Sportschool 9 duust, Muay thai zonoven, Wolfpack, Fighting Gym, cHIKARA, Kime Leuven,
Death Row, Titans Gym, Fit Queen, Silence 4 gym, The vikings,
Rachids Gym, Kickboxing ABC, Sandu Gym, Hermes Gym, IFT acedemy, Sharks, Soldiers Gym,
Kickboing Ziele, Line u Muay Thai, Black Panthers, Universal Gym, No mercy, Westcoast MMA,
Falcons, Fighter Academy Lokeren, Samir Gym, Siam Gym, Lamiro Fight Club, Puma Gym, No limit,
Universal Gym, Bulls Gym, Naksu Geel, Muay sakon, Akin Duran, Sparta Gym, Top Action, Bushido's,
Team Abdi, Topsport, Bma, Fight Club Bilzen,
Cobra gym.
Voor het verslag: Geert Alaerts (Fros)
Welkomstwoord
Welkomstwoord door Patrick Vanacker.
Last Minute verhuis vergadering
Door problemen tussen de uitbater van de cafetaria en de eigenaar van het gebouw (provincie
Antwerpen) in het huis van de sport in Berchem kon de algemene vergadering niet doorgaan in
Berchem. Er werd last minute uitgeweken naar zaal ‘t parkske, edgemsesteenweg 26, Mortsel.
Overlijden Marc Mahieu
Marc overleed recent in een verkeersongeval. Hij was al 25 jaar een van de bekende figuren binnen
onze federatie en deed veel voor onze sport. Zijn heengaan is een groot verlies.

Vragenlijst: Bevraging opvolging beleidsplan.
Iedereen kreeg bij aankomst een vragenlijst. Alvast bedankt om deze in te vullen.
Deze vragenlijst dient om onze clubs beter te leren kennen. De clubs = de federatie = onze sport. We
moeten weten wat de clubs willen en nodig hebben om verder te groeien als federatie en al sport.
Ook buiten deze vragenlijst kan je altijd Patrick van Acker of andere leden van de raad van bestuur
aanspreken met vragen en/of opmerkingen.
Erkenning VKBM2O.
VKBM2O is nu een door de Vlaamse overheid erkende sportfederatie, en Muay Thai een erkende
sport. Dit is belangrijk voor de federatie en voor de sport, voor de erkenning bestonden we eigenlijk
niet voor de overheid.
Ook de LFKBM2O is nu erkend door de Waalse overheid. Dit is belangrijk voor de volgende stap:
erkenning door het BOIC (Belgisch Olympisch interfederaal comité).
Als club zal je voor bijvb. Gemeentelijke subsidies, huur zaal gemeente,… moeten doorgeven bij
welke erkende federatie je aangesloten bent. Vroeger was dit FROS multisport vlaanderen maar nu
dus VKBM2O.
Kalender Gala’s
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De kalender is steeds te raadplegen op de website. Als er een fout staat in de gegevens van jou
organisatie (gala, jeugdontmoeting,…) geef dit dan aub zo snel mogelijk door.
Het adres en aanvangsuur zijn, naast de datum, ook belangrijke gegevens die juist MOETEN zijn. De
gegevens worden 14 dagen vooraf doorgegeven aan de mensen van de dopingcontrole. Als er last
minute nog wijzigingen gebeuren waardoor de controleurs op de verkeerde plaats of uur aankomen
kan dit door NADO (dopingcontrole) gezien worden als “zich ontrekken aan de dopingcontrole” wat de
nodige problemen en boetes met zich mee kan brengen.

Gegevens Vechters op website.
De naam van de vechters mag door de nieuwe privacywetgeving niet meer op de VKBM2O website
staan. Zorg zelf als clubverantwoordelijke dat de licentie en aansluiting die je ergens op een gala of
wedstrijd plaatst TIJDIG in orde is.

EK/WK Deelname ERKENDE kampioenschappen.
Er zijn in onze sport veel wereldkampioenen. We vragen ons af wat de waarde van deze titels in al die
kleine (onbekende) bondjes is. Ze devalueren ook de waarde van de echte grote erkende titels.
Wat zijn dan de erkende titels? Voor muay thai is dit IFMA. Voor K1 is dit WAKO. Bij Wako betreft het
sowieso een amateurtitel. Dit wil NIET zeggen dat het niveau niet heel hoog is, alleen dat het niet
betaalde vechters zijn. (geen profs)
De erkende kampioenschappen waar we vanuit de federatie kampers naartoe sturen zijn:
- EK MMA (IMMAF): Juni in Rome (Italie) met Tommy Depret als coach.
- IFMA WK: Juli in Bangkok met Jens als coach. Het niveau hier is HEEL hoog.
- IFMA WK Jeugd: September in Antalya Turkije met Vincent Gloris als coach.

LFKBMO
LFKBM2O is nu erkend door de Waalse overheid. Deze erkenning is er niet voor MMA. Dat bleek niet
mogelijk voor de Waalse overheid. Vandaar ook dat de naam veranderde van LFKBM2O naar
LFKBMO. Er zal in Wallonie een aparte structuur binnen BKBM2O komen voor mma.
Als je wil kampen in Wallonië, kijk op de kalender op onze website. Als het event niet op onze
kalender staat is het GEEN offficieel evenement en mag je dus niet deelnemen.

Leden/data bestand
Uitleg over het online ledenbestand door Jo Vd Driessche.
www.vkbmolink.be
Het is een eenvoudige website, er zitten geen toeters en bellen op. Het is een werkinstrument.
Je gebruikt best google Chrome of Windows10 om naar de website te surfen, internet explorer is
verouderd en de website zal hiermee niet goed werken.
www.vkbmolink.be Brengt je naar de inlogpagina. Je kan een nieuwe login en paswoord aanvragen.
Vermeld dan altijd duidelijk wie je bent en voor welke club je een login wil aanvragen.
Na het inloggen zie je 3 tabbladen/schermen:
- leden
- clubs
- rapporten (om zelf lijsten te maken enz…)
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Als je in het tabblad leden op een naam klikt ga je naar de gegevens van dat lid. Naam, adres, enz….
Er zijn 3 ledenlijsten:
- Lijst actief = licentie is volledig in orde
- Lijst passief = licentie is niet hernieuwd.
- Lijst archief = licentie is al meer dan een jaar vervallen
In de actieve lijst zie je de leden waarvan de licentie deze maand gaat vervallen in het oranje. Als je
op deze naam klikt gaat die automatisch naar de “te betalen” lijst.
Als in die laatste maand geen hernieuwing binnenkomt gaat de naam automatisch naar de lijst
passief.
Als de licentie meer dan een jaar vervallen is gaat het lid automatisch naar de lijst archief, als een lid
stopt kan je deze ook handmatig verplaatsen naar de lijst passief.
Medisch attestkan je opsturen met de post of scannen en uploaden op de site. Zorg wel dat het een
duidelijk leesbare scan is.
Online betalingen op de website zelf zijn NIET mogelijk (misschien in de toekomst wel)
Transfer club moet je nog steeds aanvragen, dit kan je niet zelf doen op de site.
Als je op Leden XLS klikt zal je een excell lijst krijgen met al je leden. (let op, je moet hier altijd eerst ja
klikken op een popup die tevoorschijn komt, dat is een omzetting naar excell)

Op het tabblad club staat o.a.
- adresgegevens , trainingsuren club. Je kan dit zelf aanpassen
- lijst diploma’s trainers/leden
- Gradaties van de leden
- Lijstje van de clubmedewerkers met een login
Op het tabblad rapport kan je o.a.:
- een officële ledenlijst opmaken (voor gemeente enz…)
- lijst met emailadressen leden opmaken
- …
Khan/ Black belt examens
5 mei gaat het examen zwarte en bruine Khan door in Lommel.
25 mei gaat het examen zwarte gordel voor K1 In Rocky Gym In Maldegem.
Als je wil deelnemen moet je inschrijven via je trainer. Als je inschrijft verwachten we ook dat je
effectief komt. Neem deze examens niet lichtzinnig op en bereid je hier op voor.

Jeugdsportfonds.
De jeugdwerking is erg belangrijk voor de federatie. Daarom wil VKBM2O dit project van FROS dat de
clubs met een goede jeugdwerking wil belonen verderzetten.
Er zal € 3000 vrijgemaakt worden om te verdelen onder de clubs met een goede jeugdwerking. Er zal
een reglement opgemaakt worden waarin staat waar je moet aan voldoen om “punten” te scoren. De
scores zullen dan bepalen hoeveel de club krijgt.
Dit zal in 2020 van kracht worden.

Belgisch Kampioenschap Muay Thai jeugd.
Het Bk voor de jeugs zal doorgaan op 16/11/2019 in Antwerpen in zaal ‘tRooi. Er zal normaal gezien
met 4 ringen gewerkt worden. De weging gebeurt de dag zelf ’s ochtends. Als je deelneemt weet dan
vooraf dat het sowieso een lange dag zal worden en dat er wachttijden zullen zijn.
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Het BELANGRIJKSTE van het Bk zijn de deelnemers, respect en fair play moeten voorop staan die
dag. Er zal een nultolerantie zijn ten opzicht van wangedrag van coaches en supporters. Het BK moet
een uithangbord zijn voor onze sport.
In 2018 waren er 205 deelnemers voor het BK, we hopen om met deze editie 250 deelnemer te halen.
Gala’s
- Het is vanaf nu verplicht voor de kampers om naast de licentie ook een officieel identiteitbewijs voor
te leggen. Na een geval van fraude waar een kamper vocht met de licentie van iemand anders zijn we
jammer genoeg verplicht deze regel in te voeren.
- KOM OP TIJD
- We vragen met aandrang aan begeleiders, coaches,… om spontaan hun licentie te tonen. Als je
geen licentie hebt kan je deze functies niet uitvoeren.
- Zorg dat er voor alle wedstrijdvechters een recente en herkenbare foto in het licentieboekje zit.
- Een gala mag maximaal 5 uur duren (met de pauze inbegrepen). Wedstrijden mogen NIET doorgaan
na 0u00. (onder andere vanwege dopingcontroles, de datum klopt dan niet meer)
- Probeer om zo veel mogelijk over te schakelen op scheenbeschermers in kousenmodel.
- Vanaf volgend seizoen komt er een puntensysteem, namelijk MT conquest
- Ook Waalse kampers mogen alleen vechten met licentie EN Boekje.

Vragen van Clubs:
- Is het mogelijk om de voorweging nog alleen toe te staan voor A en de B klasse?
Dus NIET (meer) toestaan voor C klasse, nieuwelingen en jeugd.
Op deze vraag zal worden ingegaan. Voorweging is dus nog alleen mogelijk/toegestaan voor
de A en B klasse. Dit vanaf 1/9/2019. Redenen hiervoor zijn o.a.: gezondheidsrisico’s
verbonden aan de weight cut, een mogelijk te groot verschil als de ene voorweegt en de
andere niet,…
- Is het mogelijk om vechters die niet op het afgesproken gewicht zitten een minpunt toe te kennen??
Op zich is dit geen slecht idee maar dit is praktisch te moeilijk om toe te passen.
We houden ons gewoon aan het huidige reglement.
-is het mogelijk om een medische check-up te voorzien voor elke vechter NA de wedstrijd?
Dit is sowieso toegestaan maar niet verplicht.
Momenteel kan de dokter altijd beslissen om een vechter na de kamp te onderzoeken, de
dokter zal dit doen als hij/zij dit nodig acht.
- kan er een gratis licentie gegeven worden aan VTS gediplomeerde trainers? Zoals momenteel
voorzien is bij Fros.
VKBM2O zal deze regel overnmen van Fros. Het is belangrijk voor onze sport en de federatie
om zo veel mogelijk opgeleide trainers te hebben dus we willen dit stimuleren. Het VTS
diploma moet natuurlijk wel relevant zijn voor onze sporten. Het moet dus een diploma
risicovechtsport zijn (de huidige benaming). Vroeger was de naam van de cursus anders.
Het lidgeld zal door de federatie teruggestort worden NA ontvangst van een bewijs van het
behaalde diploma.

Varia:
- Graduaties Muay Thai komen terug op de website.
- VTS trainerscursus. De opmerking komt dat deze te ver weg zijn om er naar toe te gaan.
De vlaamse trainersschool is organisator van deze cursussen, VKBM2O heeft niets te zeggen in de
beslissing waar en wanneer ze deze organiseren. Nu is het wel zo dat de locatie elke keer ze het
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organiseren anders is, dus het zal zeker een keer dichter bij zijn. Anderzijds is het ook gewoon zo dat
een diploma behalen (veel) moeite kost. Dat hoort er gewoon bij. Dat is ok zo voor de Khan examens
die al altijd in Limburg afgenomen werden.
- Fighting gym Mol merkt op dat er in Mol een 2e club gekomen is die een naam gekozen heeft die erg
op hun naam lijkt. Om verwarring te voorkomen, kan hier niets aan gedaan worden?
Antwoord van Patrick V.A.: Dezelfde naam kan sowieso niet, het is heel moeilijk om te beslissen
wanneer een naam te hard op een andere lijkt en deze al dan niet zou moeten aanvaard worden.
Probeer gewoon met uw eigen club zo goed mogelijk te werken en zorg dat je er boven uit steekt door
de kwaliteit van je eigen werking.

Verslag Algemene vergadering vkbm2o 14/4/2019 Mortsel

