
    

Vlaamse Kickboks en Muaythai organisatie vzw 

Wolfputstraat 149 , 9041 Gent - Tel: +32 (0)477 82 10 21  

info@vkbmo.be - www.vkbmo.be 

 

 

 

 

 

Jaarverslag  
Vlaamse Kickboks en Muaythai organisatie 

2021 
 

 
 

 

 

 

mailto:info@vkbmo.be%20-
http://www.vkbmo.be/


      

1 
 

Inhoudsopgave 
 

 Voorwoord.............................................................................................................................................. 3 

Structuur .................................................................................................................................................. 4 

Vlaanderen - Organigram .................................................................................................................... 4 

Algemene vergadering en bestuursorgaan ..................................................................................... 4 

Commissies ...................................................................................................................................... 6 

Rapportering 2021 .................................................................................................................................. 7 

Goed bestuur ....................................................................................................................................... 7 

Algemene werking ............................................................................................................................. 10 

Personeel ....................................................................................................................................... 10 

Ledenwerving ................................................................................................................................ 10 

Communicatiebeleid ..................................................................................................................... 12 

Kwaliteitsbewaking............................................................................................................................ 13 

Opleiding ....................................................................................................................................... 13 

Initiator Muaythai/kickboksen ...................................................................................................... 14 

Recreatie ........................................................................................................................................... 14 

BF jeugdsport ................................................................................................................................ 14 

Competitie ......................................................................................................................................... 15 

VKBMO organisaties ...................................................................................................................... 15 

Clubevents ..................................................................................................................................... 16 

Medische omkadering ................................................................................................................... 16 

Officials – VKBMO.............................................................................................................................. 17 

Bijscholing officials ........................................................................................................................ 17 

Topsportwerking ........................................................................................................................... 18 

Talentdetectie ............................................................................................................................... 21 

Integriteitsbeleid-VKBMO ................................................................................................................. 21 

Federatie API ................................................................................................................................. 21 

Club API ......................................................................................................................................... 22 

Grensoverschrijdend gedrag ......................................................................................................... 22 

Adviesorgaan ................................................................................................................................. 23 

Sensibilisering ................................................................................................................................ 23 

Bijlages ................................................................................................................................................... 24 

Bijlage 1: overzicht evenementen 2021 ............................................................................................ 24 

Evolutie evenementen .................................................................................................................. 24 



      

2 
 

Bijlage 2: overzicht opleidingen 2021 ............................................................... 25 

Bijlage 3: ledencijfers 2021 ....................................................................................... 25 

Bijlage 4: clubs 2021 .......................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



      

3 
 

 
Voorwoord 
 
Beste clubbestuurders, 
Beste leden, 
 
 
De Algemene Vergadering zal doorgaan op zaterdag 8 mei 2022. Een ideaal moment om terug 
te blikken op het jaar 2021. Een jaar waarin een enorme inspanning geleverd werd met als 
einddoel niet enkel een erkende maar ook gesubsidieerde sportfederatie te worden.  
 
Zoals we in 2020 reeds aangaven in ons verslag waren de gevolgen van de Covid-19 pandemie 
sterk voelbaar binnen onze federatie. Het stijgende ledenaantal daalde voor het eerst. Een 
rechtstreeks gevolg door de verplichte sluitingen en opgelegde beperkingen binnen de 
sportsector. Een tegenslag, maar hopelijk één van korte duur. Ondertussen zien wij de 
aansluitingen weer in stijgende lijn gaan.  
 
Tijdens de Covid-19 pandemie moesten we helaas ook afscheid nemen van enkele 
sportscholen maar ook zagen er verschillende nieuwe clubs het levenslicht. We verwelkomen 
hen met open armen binnen onze Muaythai/kickboks familie. 
 
Ook voor onze promotors bleef 2021 een zeer onzeker jaar. Desondanks een kleine stijging in 
het aantal georganiseerde events was het voor vele nog niet mogelijk om te organiseren. 
Stilletjes aan komen de competities nu terug op gang. We kijken dan ook uit naar 2022 waarin 
wij hopen opnieuw te mogen genieten van onze sport de vaste waardes en nieuwe 
organisaties.  
 
Het nationale team leed ook onder de gevolgen van Covid-19. Gebrek aan 
trainingsmogelijkheden en competitie maakte een deelname aan het Wereldkampioenschap 
in december extra moeilijk. Desondanks de beperkingen slaagde men er toch in om een team 
te sturen van 7 atleten. De resultaten waren boven verwachting met 2 gouden, 1 zilveren en 
3 bronzen medailles. 
 
Onze federatie is volop in beweging. 2022 zal een erg belangrijk schakeljaar worden waarin 
veel werk verzet zal worden met onze focus op de toekomst van het Muaythai/kickboksen. 
Een toekomst waarin wij met zijn alle samen nog veel mooie zaken gaan mogen beleven. 
 
 
Sportieve groeten en tot snel aan de ring of op de mat! 
 
Patrick Van Acker 
Voorzitter Vlaamse Kickboks en Muaythai Organisatie vzw 
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Structuur 
 

Vlaanderen - Organigram 
 
VKBMO is een vereniging zonder winstoogmerk en bestaat in eerste instantie uit een algemene 
vergadering (de effectieve leden – aangesloten clubs) en het bestuursorgaan (14 verkozen 
bestuursleden). Clubs die lid zijn van VKBMO beoefenen Muaythai en/of Kickboksen. De 
meerderheid van onze aangesloten clubs beoefenen beide stijlen. De hoofdtak binnen onze 
organisatie is (IFMA) Muaythai. Vanuit deze stijl en filosofie willen wij een brede en 
kwaliteitsvolle werking laten doorstromen naar onze aanverwante stijlen. Om dit om te 
zetten naar de praktijk zal VKBMO vanaf 2022 een algemeen manager en sporttechnisch 
manager in dienst nemen. 
 

 

Algemene vergadering en bestuursorgaan 
 

De algemene vergadering en het bestuursorgaan staan in voor het uitzetten van het beleid van 
de federatie. De samenstelling van de algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden 
of m.a.w. alle aangesloten clubs. De gedetailleerde beschrijving van de bevoegdheden en 
procedures zijn terug te vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 

De effectieve leden verkiezen hun bestuurders tijdens de Algemene vergadering. Het 
bestuursorgaan is het hoogste leidinggevende orgaan binnen VKBMO. De laatste verkiezing 
werd gehouden op 28 juni 2020. Het bestuursorgaan is samengesteld uit 14 bestuursleden die 
benoemd worden voor de periode van vier jaar. Vanuit het bestuursorgaan wordt een dagelijks 
bestuur met voorzitter en secretaris aangeduid. 
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Dagelijks bestuur 
 

 Van Acker Patrick – Voorzitter 
 Van Vugt Britt – Secretaris 
 Boons Herman 
 Corremans François 

 

Bestuursorgaan 
 

 Aberzak Hasan 
 Bekkers Olaf 
 Boons Herman 
 Corremans François 
 Derycke Bruno 
 El Boujdaini Rachid 
 Huysmans Daniël 
 Najja Hafid 
 Somers Daniëlla 
 Van Acker Patrick 
 Van den Heuvel Noël 
 Van der Schoot Cindy 
 Van Vugt Britt 
 Wauters Chris 

 
In 2022 zullen 7 bestuursleden aftreden en zich al dan niet opnieuw verkiesbaar stellen. Dit 
gebeurd vervroegd in het kader van goed bestuur. Hiermee willen we continuïteit van het 
bestuur bewaren in de toekomst. 
 

Rekeningnazichter(s) 
 
De algemene vergadering heeft op de Open statutaire algemene ledenvergadering van 26 
september 2021 te Edegem twee rekeningnazichters aangesteld. De algemene vergadering 
stelde Rutger Schenk en Johnny Van Velthoven hiervoor aan.  
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Commissies 
 
Binnen VKBMO zijn er verschillende commissies opgericht die elk werken rond specifieke 
doelgroepen of thema’s. Deze commissies zijn voornamelijk samengesteld uit vrijwilligers. 
In het volgende overzicht kan u per commissie de naam van de verantwoordelijke terugvinden. 
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Rapportering 2021 
 
2021 was een jaar waarbij de gezondheidssituatie opnieuw erg voelbaar was op de werking 
van en binnen de federatie. We rapporteren dit jaar met hoop voor de toekomst en een 
mooier 2022 waarin aanpassingen nodig zullen zijn om de afgelopen periode op te vangen. 
We rapporteren enkel over de strategische en operationele doelstellingen die voor 2021 op 
de planning stonden. Voor alle andere doelstellingen verwijzen wij u graag door naar het 
volledige beleidsplan luik II dat beschikbaar is op onze website. 
 

 De actie is voltooid in 2021 

 De actie is deels voltooid in 2021 

 De actie is niet voltooid in 2021 

 De actie is niet van toepassing in 2021 

 

Goed bestuur 
 
In het kader van goed bestuur werd in 2021 vooral oriënterend werk verricht. Voor 2022 staan 
er grotere wijzigingen en optimalisaties op de planning. Deze zullen gecoördineerd worden 
door onze nieuwe algemeen manager. Omwille van de grootorde van deze wijzigingen en het 
gebrek aan personeel werd intern besloten om de statuten voorlopig beperkt te wijzigen i.f.v. 
onze erkenning (cfr. naamswijziging). De andere vooropgestelde wijzigingen zoals bepaling 
quorum, verbod autonome entiteiten, cumulatie functies en onverenigbaarheden met het 
lidmaatschap als bestuurslid zullen opgenomen worden in 2022.  
 

SD01     

GOED BESTUUR - tegen 2024 zal VKBMO 
wijzigingen uitvoeren aan de interne werking met 
als doel om haar totaal score op de harde 
inidcatoren te verhogen tot minimaal 75%. 

          

  OD01   
Dimensie transparantie: VKBMO werkt actief toe 
naar optimalisering van de domeinen waar de 
transparantie nog niet (volledig) aanwezig is. 

2021 2022 2023 2024   

    A001 

Publiceert de meest recente 
versies van de statuten, interne 
reglementen, organigram, 
sportregels, beleidsplan, 
jaarverslag, notulen van het 
bestuursorgaan en de notulen en 
resultaten stemming van de 
algemene ledenvergadering op 
haar website. 

    x  x  x        
Algemeen 
manager 

    A002 

Publiceert de actuele samenstelling 
van het bestuursorgaan met 
vermelding van start- en 
einddatum mandaat en de duurtijd 
van voorgaande mandaten. 

    x x  x         
Algemeen 
manager 

  A003 
Herbekijkt de wijze van rapportage 
in het jaarverslag m.b.t. 
bestuursvergoedingen, 

  x       
Algemeen 
manager 
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belangenconflicten en omgang met 
goed bestuur. 

 

  OD02   
Dimensie democratie: VKBMO werkt actief toe 
naar de optimalisering van de domeinen waar 
democratie nog niet (voldoende) aanwezig is. 

2021 2022 2023 2024   

    A004 
Statutenwijziging: Quorum voor 
de algemene ledenvergadering 
zal worden vastgelegd. 

  x             Bestuursorgaan 

    A005 

Opstellen van een aan- en 
aftredingsrooster voor alle 
bestuursfuncties waarin is 
vastgesteld dat telkens slechts 
een deel van de leden vervangen 
wordt. 

    x            Bestuursorgaan 

    A006 
Het bestuursorgaan zal minstens 
vijf maal per jaar vergaderen. 

    x x x        Bestuursorgaan 

    A007 

Gestandardiseerde 
introductieprocedure voor 
nieuwe bestuurders zal 
vastgelegd worden incl. een 
individueel gesprek met de 
voorzitter, benoemingsbrief en 
het overhandigen van een kopie 
van de statuten, huishoudelijk 
reglement en 
meerjarenbeleidsplan. 

    x            Algemeen manager 

    A008 

Statutenwijziging: binnen de 
grenzen van de organisatie 
kunnen geen zelfstandige of 
autonome entiteiten bestaan 
met een eigen beleid dat afwijkt 
van het door de algemene 
vergadering en bestuursorgaan 
vastgestelde beleid. 

  x             Bestuursorgaan 

  OD02   

Dimensie interne verantwoording: VKBMO 
werkt actief toe naar de optimalisering van de 
domeinen waar nood is aan (meer) interne 
verantwoording. 

2021 2022 2023 2024   

    A009 

De afbakening van taken en 
bevoegdheden tussen het 
bestuursorgaan, de algemene 
vergadering en de directie 
omschrijven in een apart 
document. 

    x            Bestuursorgaan 

    A010 

Statutenwijziging: de cumulatie 
van de functie voorzitter 
bestuursorgaan en directeur 
worden verboden. 

  x             Bestuursorgaan 

    A011 
Statutenwijziging: 
onverenigbaarheden met het 
lidmaatschap van het 

  x             Bestuursorgaan 
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bestuursorgaan worden 
opgenomen. 

    A012 

De verdeling van de taken, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voor de 
algemeen manager en 
sporttechnisch manager 
omschrijven in een apart 
document. 

    x           
Algemeen manager 
en sporttechnisch 

manager 

    A013 

Jaarlijks zal een 
functioneringsgesprek 
plaatsvinden met elk 
personeelslid afzonderlijk met 
een lid van het bestuursorgaan. 
Hiervan zal een verslag gemaakt 
worden dat goedgekeurd dient 
te worden door het 
bestuursorgaan. 

    x x x       Bestuursorgaan 

    A014 

Het meerjarenbeleidsplan en de 
(meer)ja(a)r(en)begroting zal 
jaarlijks goedgekeurd worden 
door de algemene vergadering. 

  x x x x      Algemeen manager 

    A015 

Twee rekeningtoezichters zullen 
aangesteld worden. De werking, 
taken en samenstelling zullen 
omschreven worden in een 
apart document. 

  x            
Algemene 

vergadering & 
bestuursorgaan 

    A016 

De rekeningtoezichters keuren 
jaarlijks de jaarrekening goed en 
brengen hierover verslag uit aan 
de algemene vergadering 

    x x x      Rekeningtoezichters 

    A017 
Het bestuursorgaan zal jaarlijks 
een zelfevaluatie uitvoeren en 
hier verslag over uitbrengen. 

    x x x      Bestuursorgaan 

    A018 

De bestaande gedragscodes 
zullen herschreven worden en 
ondertekend door het 
bestuursorgaan, directie en 
personeel. 

    x          Algemeen manager 

    A019 

Procedures inzake 
belangenconflicten zullen 
vastgelegd worden in een apart 
document. 

    x          Algemeen manager 

    A020 

Een werkplan en 
vergaderschema voor het 
bestuursorgaan zal vastgelegd 
worden. 

    x x x      Algemeen manager 
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Algemene werking 
Personeel 
 

SD02     

ALGEMENE WERKING - tegen 2024 wil 
VKBMO de efficiëntie van de interne 
werking verhogen door verder te 
professionaliseren. 

          

  OD04   

Personeel: VKBMO zal twee personeelsleden 
aanwerven met als doel de efficiëntie en 
professionaliteit van de interne werking te 
verhogen. 

2021 2022 2023 2024   

    A021 
Na een selectieprocedure zal een 
algemeen manager aangeworven 
worden. 

  x              Bestuursorgaan 

    A022 
Na een selectieprocedure zal een 
sporttechnisch manager 
aangeworven worden. 

  x              Bestuursorgaan 

 
A021 - Voor de functie van algemeen manager werden door voorzitter Patrick Van Acker, 
Daniella Somers en Hafid Najja sollicitatiegesprekken afgenomen in augustus 2021. Voor deze 
functie werd gekozen voor Alex Liebens (Master L.O.) met reeds ervaring binnen de klimsport 
en taekwondo sportfederatie. Hij trad in dienst op 1 januari 2022. 
 
A022 - Voor de functie van sporttechnisch manager werden door voorzitter Patrick Van Acker, 
bestuurslid Daniella Somers en RVSP afgevaardigde Els Dom sollicitatiegespreken afgenomen 
in juli 2021. Voor deze functie werd gekozen voor Britt van Vugt omwille van haar affiniteit 
met de sport en kennis van het Vlaamse sportlandschap, decreten/beleid m.b.t. 
sportfederaties. Zij trad in dienst op 1 januari 2022. 
 
Voor beide gaf het bestuursorgaan op 29 augustus 2021 te Edegem goedkeuring. Deze 
beslissing werd opgenomen in het verslag dat gepubliceerd werd op onze website. Anders dan 
opgenomen in de verslag trad Britt van Vugt pas in dienst op 1 januari 2022 i.p.v. 1 november 
2021. 
 

Ledenwerving 
 

  OD06   
Ledenwerving: VKBMO heeft tegen 2024 de mijlpaal 
van 10.000 individueel aangesloten leden bereikt. 

2021 2022 2023 2024   

    A026 

In september/oktober 2021 zal een 
promotievideo gelanceerd worden 
Muaythai/kickboksen doorheen 
Vlaanderen en Brussel. 

  x              
Sporttechnisch 

manager 

    A027 

Aanmaken van aantrekkelijke 
content voor promotie van de 
verschillende disciplines en 
projecten. 

  x x x x        
Sporttechnisch 

manager 
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    A028 
Ondersteuning van het aanbod 
Muaythai/kickboksen bij 
schoolsportdagen. 

    x x x        

Algemeen 
manager en 

sporttechnisch 
manager 

    A029 

Ondersteuning van het aanbod 
Muaythai/kickboksen bij initiaties 
en promotionele events/beurzen 
(bv. de sportzomer van Sport 
Vlaanderen). 

  x x x x        
Sporttechnisch 

manager 

    A030 

Ondersteuning van opendeurdagen 
van clubs d.m.v. het ter beschikking 
stellen van sport specifieke en 
promotionele materialen 

    x x x         
Sporttechnisch 

manager 

    A031 
Deelname aan de 'Maand van de 
Sportclub' van Sport Vlaanderen 
stimuleren bij onze clubs. 

    x x x         

Algemeen 
manager en 

sporttechnisch 
manager 

 
A026 - De geplande promotievideo werd uitgesteld omwille van beperkte mogelijkheden bij 
het opnemen van beelden. We bekijken intern of we deze in 2022 of 2023 alsnog willen 
lanceren. Er werden alvast beelden genomen in het Limburgse ‘Alden Biesen’ domein met een 
plaatselijke club. De federatie investeerde wel reeds in de aankoop van een eigen camera met 
als doelstelling het opnemen van vlogs, interviews ect. binnen de federatie ter promotie van 
onze sport. 
 
A027 - Voor de aanmaak van onze content zijn wij aangewezen op onze eigen ‘skills’ via de 
tools van canva. Enkele voorbeelden die wij hier het afgelopen jaar op maakte kan u op de 
volgende pagina terugvinden. Verder gebruiken wij voornamelijk foto en videomaterialen die 
wij zelf opnemen en plaatsen op via onze communicatie kanalen. 
 

                     
 
Eind 2021 ging het wereldkampioenschap voor jeugd door in Bangkok, Thailand. Op dit 
evenement werden wij vergezeld door een professionele fotograaf van KREWCOLLECTIVE. De 
gemaakte content zullen wij in de loop van 2022 gebruiken op onze promotiematerialen zoals, 
pop-up banners, nadarbanners, flyers, social media posts ect. We verwijzen alvast naar onze 
MUAYTHAI BELGIUM instagram pagina waar een deel van de beelden reeds gebruikt werden. 
 
  

https://www.instagram.com/ifmabelgium/?hl=nl
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A029 - Ondanks de beperkingen omwille van COVID-19 kon VKBMO toch 
twee maal aanwezig zijn tijdens de Sportzomer van Sport Vlaanderen voor het 
geven van initiaties. Ook dit jaar werden de mini Muaythai work-shops gegeven door nationaal 
trainer Vincent Gloris samen met twee andere gediplomeerde trainers. VKBMO was aanwezig 
op volgende locaties: 

 13 juli – Bredene 
 10 augustus – Blankenberge 

 

                
       
 

Communicatiebeleid 
 

  OD09   

Communicatiebeleid: VKBMO heeft tegen 2024 een 
communicatieplan waarin alle verschillende 
disciplines, projecten, werkgroepen en het 
bestuursorgaan een plaats heeft. 

2021 2022 2023 2024   

    A034 

Opstellen van een basis 
jaarcommunicatieplan dat jaarlijks 
geëvalueerd en bijgestuurd zal 
worden. 

    x x x         

Algemeen 
manager en 

sporttechnisch 
manager 

    A035 

Gebruik van sociale media 
(facebook en instagram) 
optimaliseren en opnemen in het 
jaarplan. 

    x x x         

Algemeen 
manager en 

sporttechnisch 
manager 

    A036 
Maandelijkse nieuwsbrief voor 
clubs. 

  x x x x        

Algemeen 
manager en 

sporttechnisch 
manager 

    A037 
Trimesteriele nieuwsbrief voor 
leden. 

    x x x         

Algemeen 
manager en 

sporttechnisch 
manager 

    A038 

WhatsApp (gesloten groep zonder 
respons mogelijkheden) wordt 
standaard gebruikt als 
communicatiemiddel voor clubs. 

  x x x x        

Algemeen 
manager en 

sporttechnisch 
manager 

    A039 
Ontwikkeling van een 
gebruiksvriendelijke website. 

  x x x x        

Algemeen 
manager en 

sporttechnisch 
manager 

 
A036 - De nieuwsbrief voor clubs werd op regelmatige tijdstippen verzonden. Omwille van de 
beperkte activiteit binnen onze federatie werd de nieuwsbrief 8 maal verzonden i.p.v. 12 
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maal. 
A038 - Er werd een WhatsApp groep aangemaakt waarin enkel de voorzitter 
en vanaf 2022 de personeelsleden posts kunnen plaatsen. De groep  ‘VKBMO Clubs’ telt op dit 
moment 182 personen. Het doel van de groep is om een snellere connectie te hebben met 
onze leden i.v.m. opleidingen, events, herinneringen voor belangrijke data zoals 
selectietrainingen en de algemene vergadering. 
 
A039 - In 2021 werd een nieuwe website gebouwd door JVD-solutions. Deze voldeed niet aan 
de verwachtingen. Voorlopig heeft een vrijwilliger de website tijdelijk in orde gezet binnen de 
beperkte functionaliteiten dat ‘Weebly’ bied . De komende jaren is het nodig om intern te 
bekijken welk platform met meer functionaliteiten beter bij onze federatie past om deze 
vervolgens in gebruik te nemen. 
 

Kwaliteitsbewaking 
Opleiding 
 

SD03     

KWALITEITSBEWAKING - tegen 2024 wil 
VKBMO de kwaliteit binnen de reeds 
aangesloten maar ook nieuwe clubs verder 
verhogen. 

          

  OD14   
Opleiding: VKBMO promoot zowel interne als 
externe relevante opleidingen 

2021 2022 2023 2024   

    A053 
VKBMO organiseert de opleiding 
hulp-initiator. 

 x x x x     
Sporttechnisch 

manager 

    A054 
VKBMO plaatst externe relevante 
opleidingen in de nieuwsbrief. 

 x x x x     

Algemeen 
manager en 

Sporttechnisch 
manager 

 
A053 - De opleiding hulp-initiator werd in 2021 opnieuw georganiseerd. We werkte in 2021 
met een extra terugkom moment om de leerstof op te frissen. Dit omdat het examen omwille 
van Covid-19 pas op een later moment georganiseerd mocht worden.  
 

Deelnemers 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
Evolutie 
’19-‘21 

Aantal 12 20 25 108% 

Geslaagden 12 100% 18 90% 24 96% 100% 

Doorstroom initiator 
VTS 

0 0% 0 0% ? ? ? 

 
A054 - Op regelmatige basis neemt VKBMO relevante opleidingen mee in haar nieuwsbrief. 
We leggen de focus op interne opleidingen en opleidingen van onze partners (VSF, RVSP, Sport 
Vlaanderen). 
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Initiator Muaythai/kickboksen 
 

  OD15   
Initiator Muaythai/kickboksen: VKBMO ontwikkelt 
tegen 2024 een eigen VTS cursus voor de initiator 
Muaythai/kickboks opleiding. 

2021 2022 2023 2024   

    A055 

Oprichting denkcel voor de concrete 
uitwerking van de initiator 
Muaythai/kickboksen en de 
gelijkschakelingsmodule voor VTS 
RVS gediplomeerde trainers. 

  x              
Sporttechnisch 

manager 

    A056 
Uitwerken van een 
gelijkschakelingsmodule voor VTS 
RVS gediplomeerde trainers. 

  x              
Sporttechnisch 

manager 

    A057 

De gelijkschakelingsmodule voor 
VTS RVS gediplomeerde trainers 
jaarlijks organiseren in de periode 
2022 t.e.m. 2024 mits voldoende 
interesse. 

    x x x      
Sporttechnisch 

manager 

    A058 
Uitwerken van een autonome VTS 
cursus initiator 
Muaythai/kickboksen. 

    x x x        
Sporttechnisch 

manager 

 
 
A055 – Vanuit VKBMO bestaat grote ongerustheid m.b.t. de overschakeling naar een eigen 
VTS opleiding en wat dit betekend voor de aangesloten trainers die zich in het verleden reeds 
engageerde om de VTS opleiding risicovechtsporten te volgen. Een volledige gelijkschakeling 
of aparte schakelmodule kon niet bekomen worden. We bekijken wel de mogelijkheid om 
zoveel mogelijk leerstof vanuit het algemene gedeelte binnen de opleiding VTS RVS over te 
nemen. Zo zou het mogelijk moeten zijn voor deze groep trainers om enkel de ‘nieuwe’ 
inhouden te volgen en hiervan examen af te leggen. 
 
A056 - Zie A055 
 
A057 - Zie A055 
 

Recreatie 
BF jeugdsport 
 

SD04     
RECREATIE - VKBMO wil specifiek projecten 
uitwerken en uitvoeren gericht op 
breedtesporters. 

          

  OD16   

BF jeugdsport: Vanuit het jeugdsportfonds 
stimuleren we o.a. recreatief sporten binnen 
een aangepast en veilig kader. Het aantal 
deelnemende clubs aan het VKBMO 
jeugdsportfonds (VJSF) is verviervoudigd in 
2024 ten opzichte van 2021. 

2021 2022 2023 2024   
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    A059 
Jaarlijkse evaluatie en update 
van het VJSF reglement. 

  x x x x       

Algemeen 
manager, 

sporttechnisch 
manager en 

jeugdcommissie 

    A060 
Promotie van VJSF via de 
diverse communicatiekanalen. 

  x x x x       
Sporttechnisch 

manager 

    A061 
Promotie van VJSF op events 
d.m.v. visualisatie (banners, 
flyers, pennen, …) 

    x x x       
Sporttechnisch 

manager 

    A062 
Clubs warm maken d.m.v. 
winactie voor de beste 
initiatieven van het jaar. 

    x x x       
Sporttechnisch 

manager 

    A063 

Ondersteuning voor clubs 
voorzien vanuit VKBMO d.m.v. 
infosessies, 
administratie/controle van de 
dossiers, toekenning van de 
subsidies en selectie van de 
beste initiatieven van het jaar. 

  x x x x       
Sporttechnisch 

manager 

 
 
A059 / A060 / A063 - Het VJSF werd in 2021 voor het tweede maal georganiseerd. Een 
infosessie werd op 15 april 2021 georganiseerd om de clubs meer inzicht te geven en hulp aan 
te bieden bij het opstellen van hun dossiers. Hieraan namen 16 clubs deel. Uiteindelijk zouden 
12 van hen zich inschrijven maar slechts 6 clubs diende ook effectief een dossier in. De extra 
inspanning voor het indienen van het dossier blijft een obstakel voor vele clubs. In 2022 willen 
we meer inzetten op promotie van het VJSF bij de aangesloten sportclubs maar ook willen we 
nadenken over andere mogelijkheden om in de toekomst het VJSF in te zetten en de juiste 
doelgroep te bereiken. 
 
 

Competitie 
VKBMO organisaties 
 

SD06     
COMPETITIE - tegen 2024 wil VKBMO 5% 
meer individuele wedstrijden laten doorgaan 
ten opzichte van 2019 (1241). 

          

  OD27   
VKBMO organisaties: VKBMO coördinatie, 
organiseert en promoot eigen competities. 

2021 2022 2023 2024   

    A106 
VKBMO coördineert en promoot 
het BK voor jeugd. 

    x x x     
Sporttechnisch 

manager 

    A107 
VKBMO coördineert en promoot 
minimaal één competitie per jaar 
gericht op jeugd, N en C klasse. 

  x x x x     
Sporttechnisch 

manager 

    A108 
VKBMO coördineert en promoot 
minimaal één competitie per jaar 

    x x x     
Sporttechnisch 

manager 
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gericht op talentontwikkeling van 
het nationale team. 

A107 - In 2021 werden zeer weinig competities georganiseerd door de vaste promotors 
omwille van Covid restricties. VKBMO engageerde zich om enkele kleine events te 
ondersteunen met financiële middelen en diensten.  
 
 

Datum 
 

Omschrijving 
 

Doelgroep 
 

Locatie 

3.0/01/2021 Jeugdontmoeting ‘Beat Corona’ Jeugd Dilsen-Stokkem 

03/07/2021 C-gala ‘King Power’ – Thaise Markt Jeugd – C klasse Leuven 

04/07/2021 C-gala ‘King Power’ – Thaise Markt Jeugd – C klasse Leuven 

11/09/2021 C-gala ‘Open Air’ – Thaise Markt Jeugd – C klasse Laakdal 

12/09/2021 C-gala ‘Open Air’ – Thaise Markt Jeugd – C klasse Laakdal 

 
 

Clubevents 
 

  OD28   
Clubevents: VKBMO stimuleert clubs om eigen 
events te organiseren en voorziet de nodige 
reglementen, adviezen en tools ter ondersteuning. 

2021 2022 2023 2024   

    A109 

In 2024 worden minimaal evenveel 
evenementen (68) en titelkampen 
voor volwassenen (7 Belgische en 9 
Vlaamse) georganiseerd als in 2019. 

    x x x      
Sporttechnisch 

manager 

    A110 

Een aangepast jeugdreglement zal 
opgemaakt worden met naast de 
competitiecomponenten ook ruimte 
voor matchmaking bij jeugd, 
procedures voor officials, positief 
coachen, sportouders en veiligheid. 

  x            
Sporttechnisch 

manager 

    A111 

Het bestaande competitiereglement 
voor volwassenen zal herschreven 
worden volgens hetzelfde stramien 
als dat voor de jeugd. 

    x          
Sporttechnisch 

manager 

 
A110 – Een competitiereglement specifiek voor jeugd werd opgemaakt. We verwijzen naar 
onze website voor de meest recente versie. 
 
 

Medische omkadering 
 

  OD29   

Medische omkadering: Tegen 2024 is de medische 
omkadering en aanpak voor wedstrijden bestendigd 
en zijn de medische aspecten van de 
kwaliteitsstandaarden conform de actuele adviezen 

2021 2022 2023 2024   

https://www.vkbmo.be/uploads/1/3/4/8/134849841/reglement_-_jeugdcompetitie_1.pdf
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vanuit RVSP, geïntegreerd in de 
wedstrijdreglementen. 

    A112 
Opvolging evenementen (checklist 
organisatoren, officials aanleveren, 
…) 

  x x x x        

Algemeen 
manager en 

sporttechnisch 
manager 

    A113 

Inspelen op initiatieven RVSP met 
betrekking tot medische adviezen 
voor medische omkadering van 
sporters. 

  x x x x        

Algemeen 
manager en 

sporttechnisch 
manager 

    A114 

Jaarlijks evaluatie en indien nodig 
bijsturing (jeugd-) reglement in 
overleg met RVSP o.b.v. de 
heersende ethische waarden en 
normen. 

  x x x x        

Algemeen 
manager en 

sporttechnisch 
manager 

    A115 

VKBMO maakt deel uit van een 
samenwerking / communicatielijn 
met andere RVS-federaties (en 
RVSP) in het kader van het bewaken 
van gezondheid van de sporters 
(federatie overschrijdende 
opvolging schorsingen, rust- en 
hersteltijden). 

  x x x x        
Mustafa Ben 

Daoud 

  OD30   
Medische omkadering: Vanaf 2024 werkt 80% van 
de organisatoren in Vlaanderen en Brussel met een 
arts vanop de lijst toezichthoudende artsen RVSP. 

2021 2022 2023 2024   

    A116 
Aanwezige artsen doorverwijzen 
naar RVSP wanneer zij niet 
opgenomen zijn op deze lijst. 

  x x x x  0     
Cindy v.d. 

Schoot 

    A117 
Lijst toezichthoudende artsen RVSP 
promoten. 

  x x x x  0     
Cindy v.d. 

Schoot 

 
 

Officials – VKBMO 
Bijscholing officials 
 

SD07     
OFFICIALS - VKBMO zorgt voor 
ondersteuning en ontwikkelingskansen 
van de huidige en toekomstige officials. 

          

  OD34   

Bijscholing officials: het huidige aanbod 
aan bijscholingen en netwerkmomenten 
voor VKBMO officials word minstens 
behouden. 

2021 2022 2023 2024   

    A123 
Organisatie van een 
bijscholingsmoment voor 
officials. 

  x   x         
Sporttechnisch 

manager en 
officialscommissie 
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   A124 
Organisatie van een 
netwerkmoment voor 
officials. 

  x x   x        
Sporttechnisch 

manager en 
officialscommissie 

    A125 
Organisatie van een 
interactiemoment tussen 
trainers/atleten en officials. 

    x   x         
Sporttechnisch 

manager 

 
 
A123 / A124 - Op 19 juni 2021 werd een bijscholing/netwerk moment voor VKBMO officials 
georganiseerd. Het nieuwe jeugdreglement werd gepresenteerd waarna ervaringen 
uitgewisseld werden onder de officials. De dag werd afgesloten met een Thais buffet en een 
drankje. 
 

Topsportwerking 
 

  OD36   

Topsportwerking: Sinds 2019 werkt VKBMO met 
een 'topsportwerking' voor wat betreft deelname 
aan Europese en Wereldkampioenschappen onder 
auspicieën van de Olympisch erkende internationale 
federaties IFMA (Muaythai) en WAKO (kickboksen). 

2021 2022 2023 2024   

    A131 
Organisatie en evaluatie van open 
(promotionele) nationale (jeugd) 
selectietraining(en) (IFMA). 

  x x x x     

Sporttechnisch 
manager en 

nationale 
trainer 

    A132 

Organisatie, administratieve 
opvolging en evaluatie van gesloten 
nationale (jeugd) selectietrainingen 
(IFMA). 

  x x x x     

Sporttechnisch 
manager en 

nationale 
trainer 

    A133 

Bestaande selectieprocedure (FIT-
profiel) en minimumcriteria 
evalueren en bijsturen waar nodig 
voor de jeugdselectie (IFMA). 

    x x x     

Sporttechnisch 
manager en 

nationale 
trainer 

    A134 
U18 - WK IFMA selectie, 
voorbereiding en begeleiding 

  x x x x     

Sporttechnisch 
manager en 

nationale 
trainer 

    A135 
U23 - EK & WK IFMA selectie, 
voorbereiding en begeleiding 

  x x x x     

Sporttechnisch 
manager en 

nationale 
trainer 

    A136 
Senioren - EK & WK IFMA selectie 
en begeleiding 

  x x x x       

Sporttechnisch 
manager en 

nationale 
trainer 

    A137 
In 2023 heeft VKBMO minstens één 
geselecteerde atleet op de 
European Games in Polen - IFMA 

      x           

Sporttechnisch 
manager en 

nationale 
trainer 
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    A138 
Senioren - EK & WK WAKO selectie 
en begeleiding 

    x x x         

Sporttechnisch 
manager en 

nationale 
trainer 
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A131 / A132 - Omwille van Covid-19 restricties was het onmogelijk om een 
nieuw selectietraject op te starten. De eerste training trekt meestal een 100-
tal deelnemers vanuit verschillende sportscholen. Het samenbrengen van zoveel verschillende 
mensen was niet toegestaan. Daarnaast was het haast onmogelijk voor nieuwe talenten om 
competitieritme op te bouwen bij gebrek aan events. De nationale teamwerking heeft daarom 
de beslissing genomen om met de geselecteerde groep voor de BALTIC OPEN 2020 verder te 
werken voor de selectie van 2021. 
 
A134 / A135 / A136 – In 2021 werd het WK voor jeugd, U23 en senioren op eenzelfde moment 
en locatie georganiseerd. De datum werd meermaals verplaatst. In december 2021 ging het 
WK dan toch nog door in Bangkok, Thailand. Voor dit event werd vanuit VKBMO een team 
gestuurd met 7 atleten onder leiding van nationale trainers Vincent Gloris, Jens Maes en team 
manager Britt van Vugt. De resultaten waren desondanks de beperkte trainings- en 
competitiemogelijkheden zeer goed met 2 maal goud, 1 maal zilver en 3 maal brons. 
 

 14de plaats – punten klassement voor landen 
 12de plaats – medaille klassement voor landen 

 
Voor het volledige verslag verwijzen wij u graag door naar onze website. 
Op de volgende pagina stellen we jullie graag kort onze twee kersverse wereldkampioenen 
voor. 
 

                                                 
 

YOUNES SALLAMI 
Wereldkampioen IFMA Muaythai 10/11 jaar -36 kg 

Afkomstig uit Antwerpen 
Eerste deelname 

 

 GIANNY DE LEU 

Wereldkampioen IFMA Muaythai U23 -54 kg 
Afkomstig uit Gent 

Derde deelname brons – goud – goud  

 
  

https://www.vkbmo.be/uploads/1/3/4/8/134849841/ifma_wc2021_-_vkbmo_eindverslag.pdf
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Talentdetectie 
 

  OD37   
Talentdetectie: VKBMO werkt aan een talentdetectie, 
identificatie systeem i.f.v. Muaythai/kickboksen. 

2021 2022 2023 2024   

    A139 

Data verzameling i.f.v. de uitwerking 
van een talentdetectieprogramma 
specifiek voor Muaythai/kickboksen 
(langdurig project). 

  x x x x       
Vincent 
Gloris 

    A140 
Evaluatie stavaza ontwikkeling 
talentdetectieprogramma m.b.t. data 
inzameling. 

        x         
Vincent 
Gloris 

 
A139 - Een voorlopig samenwerkingsverband werd opgestart tussen nationaal trainer Vincent 
Gloris en Joris Jellasics (GRITT). In deze testfase doorliep U23 atleet Berjan Peposhi een 
trainingsprogramma nadat hij volledig gescreend werd door bovengenoemde. Dit project zal 
de komende jaren meer vorm krijgen waarbij meer atleten een screening zullen ondergaan en 
de nodige adviezen en opvolging zullen krijgen. 
 

Integriteitsbeleid-VKBMO 
Federatie API 
 

SD0
9 

    
INTEGRITEITSBELEID - VKBMO hanteert en 
stimuleert ethische waarden. 

          

  
OD3
9 

  
Federatie API: Het bestuursorgaan legt het 
profiel en bevoegdheden van de federatie 
API's vast. 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

  

    
A14
5 

Het bestuur legt het profiel en 
bevoegdheden van de federatie 
API's vast. 

    x             
Bestuursorgaa

n 

    
A14
6 

Het bestuursorgaan stelt de 
API's aan. 

  x x x x       
Bestuursorgaa

n 

    
A14
7 

De federatie API's volgen een 
opleiding en scholen zich 
jaarlijks tweemaal bij via het 
intervisiemoment/terugkomdag
. 

    x x x         
Algemeen 
manager 

    
A14
8 

De rol en bereikbaarheid van de 
API maken we bekend via een 
automatische mail die elk nieuw 
lid of lid dat zijn/haar licentie 
vernieuwd ontvangt. 

  x x x x       
Algemeen 
manager 

    
A14
9 

Jaarlijkse evaluatie van de API 
werking. 

    x x x         
Algemeen 
manager 

 
A146 - Op dit moment heeft onze federatie twee API’s Cindy Van Der Schoot en Eric Van 
Vaerenbergh. Met het oog op goed bestuur gaan wij de komende jaren op zoek naar een 
vervanger voor Cindy daar zij momenteel ook in het bestuur zetelt.  
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A148 - De automatische e-mail bestaat maar zal in 2022 een update krijgen. 
 

Club API 
 

  OD40   
Club API: tegen 2024 heeft 50% van onze clubs een 
opgeleide club API. 

2021 2022 2023 2024   

    A150 
VKBMO organiseert in samenwerking 
met RVSP de opleiding voor Club-
API's. 

  x x x x        
Algemeen 
manager 

    A151 Inventarisatie van club API's   x x x x        
Algemeen 
manager 

 
A150 - VKBMO organiseerde in samenwerking met RVSP de opleiding voor club API’s. 
 

Deelnemers 
 

2021 

Club API 14 

 
A151 - Voor de meer gedetailleerde inventarisatie zullen wij in 2022 meer concrete stappen 
zetten. 

Grensoverschrijdend gedrag 
 

  OD41   

Grensoverschrijdend gedrag: tegen 2024 heeft 50% 
van onze clubs een trainer/bestuurder die een 
bijscholing m.b.t. grensoverschrijdend gedrag gevolgd 
heeft. 

2021 2022 2023 2024   

    A152 
VKBMO organiseert in samenwerking 
de opleiding 'Sport met grenzen'. 

  x x x x        
Algemeen 
manager 

    A153 
Inventarisatie van deelnemers 'Sport 
met Grenzen'. 

  x x x x        
Algemeen 
manager 

 

A152 - VKBMO organiseerde in samenwerking met RVSP de opleiding ‘Sport met Grenzen’. 
 

Deelnemers 
 

2021 

Sport met grenzen 17 

 
A153 - Voor de meer gedetailleerde inventarisatie zullen wij in 2022 meer concrete stappen 
zetten. 
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Adviesorgaan 
 

  OD42   
Adviesorgaan: vanaf 1 januari 2022 organiseert 
VKBMO een adviesorgaan i.f.v. ethisch 
verantwoord sporten. 

2021 2022 2023 2024   

    A154 
Het bestuursorgaan legt de 
samenstelling en bevoegdheden 
van het adviesorgaan vast. 

    x             Bestuursorgaan 

    A155 
Het bestuursorgaan stelt de 
adviesraad samen. 

    x             Bestuursorgaan 

    A156 

Het adviesorgaan komt minimaal 
één maal per jaar samen en levert 
op vraag van het BO en/of API 
adviezen aan. 

    x x x         Adviesorgaan 

    A157 
Het adviesorgaan evalueert jaarlijks 
de federatiewerking m.b.t. ethisch 
verantwoord sporten. 

  x x x x        Adviesorgaan 

 
 

Sensibilisering 
 

  OD43   
Sensibilisering: VKBMO werkt preventief rond het 
thema ethisch verantwoord sporten. 

2021 2022 2023 2024   

    A158 
Communicatie over GES via alle 
communicatiekanalen, website, 
nieuwsbrief en sociale media. 

  x x x x        
Algemeen 
manager 

    A159 
Aangesloten clubs stimuleren om 
gebruik te maken van het bestaande 
vormingsaanbod van ICES. 

  x x x x        
Algemeen 
manager 

    A160 
Via het VJSF ethische projecten en 
het aanstellen van een club API 
blijven stimuleren. 

  x x x x        
Algemeen 
manager 

 

A158 en A159 - VKBMO engageert zich om het aanbod steeds door te communiceren aan onze 
clubs via alle mogelijke communicatiekanalen (cfr. bijlage 2 pagina 25). 
 
A160 - Via het puntensysteem van ons VJSF project belonen wij de aanstelling van een club 
API. U kan ons VJSF-reglement hier terugvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.vkbmo.be/uploads/1/3/4/8/134849841/vkbm%C2%B2o_jeugdsportfonds_2021_-_infobundel__2.pdf
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Bijlages 
Bijlage 1: overzicht evenementen 2021 
 

Datum 
 

Omschrijving 
 

Doelgroep 
 

Locatie 

30/01/2021   Jeugdontmoeting ‘Beat Corona’ Jeugd Dilsen-Stokkem 

15/05/2021   Online seminar Rodtang Jitmuangnon Iedereen Online 

30/05/2021 Conditietest selectie nationaal team Jeugd Merksem 

03/07/2021 C-gala ‘Open Air’ Thaise markt Competitie Leuven 

04/07/2021 C-gala ‘Open Air’ Thaise markt Competitie Leuven 

17/07/2021 A-gala  Competitie Brussel 

15/08/2021 Training nationaal team Jeugd Putte 

27/08/2021 A-gala ‘PSM Fight Night’ Competitie Brussel 

29/08/2021 Training nationaal team Jeugd Antwerpen 

11/09/2021 C-gala ‘Open Air’ Thaise markt Competitie Laakdal 

12/09/2021 C-gala ‘Open Air’ Thaise markt Competitie Laakdal 

25/09/2021 C-gala ‘TT Team’ Competitie Gent 

26/09/2021 Statutaire Open Algemene ledenverg. Clubs Edegem 

02/10/2021 Seminar ‘Ernesto Hoost’ Iedereen Edegem 

02/10/2021 A-gala ‘Battle Arena’ Competitie Waregem 

16/10/2021 C-gala ‘MAC’ Competitie Dilsen-Stokkem 

23/10/2021 B-gala ‘TT team’ Competitie Gent 

24/10/2021 Training nationaal team Jeugd Gent 

13/11/2021 B-gala ‘MT Genk’ Competitie Genk 

20/11/2021 Training nationaal team Jeugd Antwerpen 

20/11/2021 A-gala ‘Volpe Salvatore’ Competitie Roosdaal 

27/11/2021 C-gala ‘Round 3’ Competitie Berchem 

27/11/2021 A-gala ‘Round 3’ Competitie  Berchem 

 

Evolutie evenementen 

Events 
 

2020 
 

2021 

Seminars 9 2 

Jeugdontmoeting 3 1 

Kampioenschappen 0 0 

  Competities 7 14 

  Selectietraining 2 0 

  Training nat. Team ? 5 

  Graduaties 0 0 

  Algemene vergadering 1 1 
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Bijlage 2: overzicht opleidingen 2021 
 

Datum 
 

Omschrijving 
 

Doelgroep 
 

Locatie 

10/03/2021 Voeding en vechtsporten Clubs Online 

18/03/2021 Sport met grenzen Clubs Online 

25/03/2021 Club-API Clubs Online 

31/03/2021 Voeding en vechtsporten Clubs Online 

08/04/2021 Geef je vechtsportclub een boost Clubs Online 

15/04/2021 Infosessie VKBMO jeugdsportfonds Clubs Online 

20/04/2021 Sport met grenzen Clubs Online 

27/04/2021 Club-API Clubs Online 

29/04/2021 Antidoping Clubs Online 

22/05/2021 Sport met grenzen Clubs Online 

29/05/2021 Club-API Clubs Online 

29/05/2021 Seminar Rodtang Jitmuangnon Breedtesporter Online 

12/06/2021 Sport met grenzen Clubs Online 

19/06/2021 Club-API Clubs Online 

19/06/2021 Jeugdreglement voor officials Officials Gent 

16/09/2021 Sport met grenzen Clubs Online 

23/09/2021 Club-API Clubs Online 

 
 

Bijlage 3: ledencijfers 2021 
  

Leden 
 

2020 
 

2021 

Totaal 8611 6650 

 

Geslacht 
 

2020 
 

2021 

Vrouwen totaal 2192 1794 

Mannen totaal 6419 4856 
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Bijlage 4: clubs 2021 
 

 Nieuw geopende clubs 2021: 
▪ Cobra Thai Belgium 
▪ Thaigo Muaythai Gym 
▪ SBE3 Gym 
▪ MultifightClub Antwerp Team Harut Grigorian 
▪ Boel’s Gym 
▪ Fight4All 
▪ Contact Karate Beveren 
▪ Combat Club Allround Fighting Gym 
▪ ComboNation 
▪ Fox Gym 
▪ Europe Gym 
▪ Club CAL 

 
 

 Transfererende clubs naar LFKBMO 2021: 
▪ Napoli Gym 

 
 Gesloten clubs 2021: 

▪ Kick-west 
▪ Mat Nak Muaythai 
▪ Karaca Gym 
▪ Topfighter Gym 
▪ The Legend 
▪ Chokdee Antwerpen 
▪ IFT Academy 
 

 Gefuseerde clubs 2021: 
▪ Geen 

 
 
  


