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VERSLAG

Inleiding – welkomstwoord
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.
Sinds 01 januari is de VKBMO in Vlaanderen de enige door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde
unisportfederatie voor Muaythai en Kickboks alle stijlen volgens het decreet van de georganiseerde sportsector
van 10 juni 2016. Onze sporten worden op de Vlaamse sporttakkenlijst opgenomen als Muaythai/Kickboksen
1. Goedkeuring verslag
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering van 31 oktober 2021. Het verslag wordt
unaniem goedgekeurd.
2. Voorstelling personeelsleden
Alex Liebens stelt zichzelf voor als algemeen manager vanaf 1 januari 2022 waarna hij vragen van enkele
bestuursleden beantwoord.
Britt Van Vugt is gestart als Sporttechnisch manager op 1 november 2021. Zij is een gekende persoon binnen de
federatie door haar inzet en activiteiten in het verleden als vrijwilliger voor de federatie.
3. Subsidiedossier
De VKBMO komt in aanmerking voor haar subsidiedossier als een unisportfederatie. Het totaalbedrag aan
subsidies voor 2022 bestaan uit:
A. Een algemene werkingssubsidie ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten. Dit Het
subsidiebedrag is voor een deel (aandeel 34%) berekend op het aantal aangesloten leden. Voor het
andere deel (aandeel 58%) gebeurt de berekening op de mate waarop we beantwoorden aan
kwaliteitsprincipes Goed bestuur, kwaliteit van het aanbod en het draagvlak binnen de federatie.
B. Een aanvullende subsidie die gekoppeld is aan een of meer gekozen beleidsfocussen: VKBMO heeft een
dossier lopende voor de beleidsfocus Jeugdsport (aandeel 8%).
De aanwezige bestuursleden merken op dat, ondanks slechts een 6-tal clubs zich hebben ingeschreven
op het project jeugdsportfonds, de clubs voldoende op de hoogte zijn gebracht en opgeroepen zijn
geweest te participeren aan dit project. Het startdossier vraagt wat administratief werk. Maar eenmaal het
project loopt is het administratief luik jaarlijks zeer beperkt.
De algemene werkingssubsidies en de subsidies voor de beleidsfocussen worden jaarlijks toegekend. Met een
uitbetaling van een voorschot van 90% uitbetaald voor 01 juli van het lopende werkjaar. En een uitbetaling van
10% op het einde van het werkingsjaar. Onder voorwaarde dat de federatie blijft voldoen aan de
subsidiëringsvoorwaarden en de basisopdrachten uitvoert waarvoor zij gesubsidieerd wordt. Als Sport Vlaanderen
vaststelt dat een gesubsidieerde sportorganisatie niet meer voldoet aan de subsidiëringsvoorwaarden kan de
subsidie ingetrokken/teruggevorderd worden.

Pagina 3 van 9

4. Voorlopig logo VKBMO
In afwachting van de uitbouw van een integraal huisstijl (beleidsplan 2025-2028) zijn er voorlopige logo’s en
promotiematerialen opgemaakt en worden die voorgesteld:
-

Een VKBMO-logo: Eenvoud en een duidelijke voldoende zichtbare benoeming van onze sport in het logo.
Het digitale logo is beschikbaar in verschillende achtergrondkleuren voor gebruik door alle clubs. En is op
eenvoudige aanvraag te verkrijgen op info@vkbmo.be

-

Een promo-tent, roll-up banners, nadarbanners met en zonder foto van onze sport. Deze materialen
worden gebruikt op alle mogelijke promotie initiatieven. Ook clubs kunnen die aanvragen op lokale
promotie initiatieven waar zij aan deelnemen. Op o.a. de tent staat ook het logo opgedrukt van Sport
Vlaanderen naar erkenning toe.

5. Bespreking communicatie tussen bestuur en dagelijkse werking
Het bestuursorgaan ontvangt na elke bijeenkomst van de dagelijkse werking (teammeetings) telkens een verslag
welke de dagelijkse werking weergeeft. Elk bestuurslid wordt zo op de hoogte gehouden van lopende zaken die in
de eerste plaats een snelle belsuitvorming nodig hebben en die in de erste plaats niet noodzakelijk dienen
behandeld te worden op het bestuursorgaan.
De verslagen zijn duidelijk maar nogal lang. Er zal aandacht besteeds worden om verslagen beknopt te houden.
Elke bestuurder heeft op elk moment de mogelijkheid om input te geven op de acties en besluiten genotteerd in de
verslagen van dagelijkse werking wanneer hij/zij dat nodig vindt.
De aanwezig bestuurders gaan unaniem akkoord met de manier van communicaite tussen bestuur en de dagelijkse
werking.
6. STAVAZA Belgisch kampioenschap Muaythai jeugd
Een 3-D plan van de zaal wordt getoond. Voor een vlotte organisatie is de wedstrijdzone uitgebreid naar drie ringen
in de plaats van oorspronkelijk twee.
Er zijn +/- 380 ingeschreven deelnemers. De inschrijvingen zijn ondertussen gesloten. Zaterdag komen aan bod
de leeftijdscategorieën 10-11 en 12-13 jaar. Zondag de 14-15 en de 16-17 jarigen.
De criteria om de categorieën in te delen zijn het gewicht en de leeftijd. Volgende week wordt de concrete planning
en timing uitgestuurd naar alle deelnemende teams.
Ook buitenlandse teams nemen deel aan het OBK : Nederland, Frankrijk, Duitsland, Cyprus, Spanje en Luxemburg.
Met het oog om zo veel als mogelijk categorieën te hebben op een kampioenschap zijn alle teams tijdig op de
hoogte gebracht van deelnamevoorwaarden en wedstrijdreglementen. Wedstrijdregelmenten staan overigens
gepubliceerd op de website. Qua bemanning wordt nog bijkomende hulp gezocht. De gezochte profielen worden
in de loop van volgende week nog meegedeeld.
De organisatorische maatregelen omtrent de geldende corona regelen op het moment van het tornooi zullen tijdig
genomen worden. Informatiebladen worden in meerdere talen opgemaakt en een basisprotocol zal van toepassing
zijn indien nodig.
Tegen de Algemene ledenvergadering worden de specifieke voorwaarden voor de organisatie van een OBK
uitgewerkt. Vanaf dan kunnen geïnteresseerde clubs de voorwaarden opvragen op info@vkbmo.be. Muaythai
Genk toont ondertussen interesse voor de organisaie van het OBK 2023.
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7. STAVAZA Opleidingen
Hulp-initiator (interne federatie opleiding):
Onderhandelingen zijn momenteel lopende met de Stad Antwerpen. Er is nog geen definitief akkoord gezien de
specifieke voorwaarden die de stad oplegt. Waaronder het voorzien van maximaal 25% van de plaatsen voor
deelnemers buiten Antwerpen. Eventueel organiseren we de cursus in eigen beheer.
Vanaf 2023 gaan we onderzoeken of er cursussen zijn die zich lenen tot digitalisering waarbij eventueel één cursus
als proefproject kan aangeboden worden. Daarnaast onderzoeken we eveneens of aspecten zoals
deelnamegelden en de deelnamevoorwaarden van de cursus dienen herzien te worden. Met als uitgangspunt het
break-even houden van cursusorganisaties.
VTS-opleidingen
Als gesubsidieerde sportfederatie organiseren we samen met of in samenspraak met de VTS, kaderopleidingen en
bijscholingen voor de sporttechnische verantwoordelijken en trainers van de VKBMO en de aangesloten sportclubs.
In een eerste fase willen we binnen het VTS verband een eigen opleiding initiator Muaythai/kickboksen uitwerken
en aanbieden aan onze leden.
-

Doel 2022: schakelmodule uitwerken voor gediplomeerde VTS-initiators risicovechtsporten
Doel 2023: Uitrol schakelmodule VTS-initiator Risicovechtsporten + eventueel opstart eerste volledige
traject VTS-initiator Muaythai/kickboksen onder voorbehoud.

In de toekomst bekijken of de VKBMO-hulp-initiator cursus omgevormd kan worden naar een soort van VTSaspirant Muaythai/kickboksen.

8. STAVAZA Topsportbeleid
8.1. Nieuw is het K-1 jeugdteam waarbij Hassan El Hamzaoui de nationale trainer U19 is
8.2. De VKBMO heeft een eigen intern topsportbeleid en daarnaast heeft Sport Vlaanderen een voorwaardenkader
topsport om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Om hiervoor in aanmerking te komen wil de VKBMO een
werkgroep topsport samenstellen welke als doel heeft het aangeven hoe we een integraal topsportbeleid kunnen
voeren en activiteiten gaan organiseren die passen in het topsportbeleid van de Vlaamse Overheid. Om zo
uiteindelijk op de VTS-topsporttakkenlijst te geraken voor subsidiëring. De topsportvisie kan vertrekken vanuit de
jeugd:
• Waarbij een ontwikkelingslijn wordt uitgewerkt per stijl
• Inclusief het voeren van een talentdetectiebeleid
• Waarbij een kwalitatief hoogstaand trainingen en technische kaderopleidingen wordt uitgewerkt
• Met een topsportwerking gekoppeld aan breedtesport
• Met het behalen van topsportresultaten
Coördinator van deze werkgroep is Britt Van Vugt. Kandidaten voor de werkgroep zijn de nationale trainers + de
assistent-trainers, Rutger Schenk, Sandu Viziru en Jamal Toualla
Besluit: De aanwezige leden van het bestuursorgaan gaan unaniem akkoord met samenstelling van de werkgroep
Topsport
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9. STAVAZA Promotie initiatieven
LUUKS Schoolsportdagen: 4 Lokale clubs nemen deel aan 6 naschoolse sportnamiddagen in de gemeenten Bree,
Sint-Truiden, Lommel en Antwerpen
SPORTZOMER: Als federatie nemen we deel aan 2 dagen initiatie aan zee voor gezinnen en kansarme jongeren.
Uitgaande van Sport Vlaanderen. 1 dag in Blankenberge en één dag in Bredene.
SPORTCLUBBING: De federatie neemt eveneens del aan een sportcampagnefilm voor verschillende sporttaken
in het kader van breedtesport. Voor Muaythai zijn drie sporters geselecteerd. Afspraken, timing en planning
verlopen via een de filmploeg en de organiserende koepelfederatie (VSF). De opnames staan gepland op 12
februari. De campagne wordt gelanceerd in maart/april
AMAZING THAI/ASIA FESTIVAL: In 2022 staan er 4 events in de planning en het concept breidt zich uit tegenover
de edities in 2021 naar een echt Aziatische cultuur happening (uitbouw Aziatisch dorp,).
Telkens van vrijdag avond tot en met zondagavond: 17-19/06 (Leuven), 22-24/07 (Maasmechelen), 02-04/09
(Brussel) en 16-18/09 (Laakdal). VKBMO wil hierop aanwezig zijn, een lokale club betrekken en gala wedstrijden
organiseren. We zullen ook nagaan of sporttechnische demonstraties kunnen plaatsvinden de vrijdag avonden.
Voor buitenevenementen wordt de idee naar voren gebracht om eventueel als federatie een grote luifel (min.
10x10m) aan te kopen voor boven de boksring en/of de aankoop van een grote tent. Er is ook twijfel aan de
haalbaarheid qua stockage, transport, opbouw en afbraak. Tenten en luifels voorzien is soms makkelijker via de
lokale organisator of gemeente. In een eerste instantie kunnen we al prijzen opvragen.
10. Bedekkende kledij in competitie
Het onderwerp werd op meerdere bestuursorganen besproken. Tot op vandaag zonder een definitieve beslissing.
Een besluitvorming en een aanpassing van het competitiereglement dringt zich op in dat verband. In het belang
van de scheidsrechters, vechters en clubs die op wedstrijden hiermee te maken hebben. Aan de bestuurders wordt
gevraagd een definitief standpunt in te nemen en tot een definitieve besluitvorming te komen over het voorstel van
regelgeving van het al dan niet dragen van bedekkende kledij in competitie.
Het voorstel luidt al volgt:
Bedekkende kledij is toegestaan voor elke sporter in het kader van religie, medische en of politieke redenen onder
volgende voorwaarden:
1. De kledij heeft één neutrale kleur zwart of wit
2. De kledij heeft geen zakken, ritsen of knopen
3. De bedekkende broek is aansluitend en reikt tot aan de enkels.
4. Het bedekkende bovenstuk is aansluitend en reikt tot aan de nek en polsen, daarnaast wordt het
steeds gedragen onder een singlet
5. De sporthijab bestaat uit één stuk en sluit aan rond gelaat en hals.
Het is toegestaan om ervoor te kiezen om enkel een bedekkende broek, bovenstuk of sporthijab te dragen
Besluit: Het bestuur gaat unaniem akkoord met het hierboven omschreven voorstel bedekkende kledij.
Aansluitend wordt er opgemerkt en besloten dat op de zichtbare delen van de bedekkende kledij tijdens competitie
er geen opschriften of logo’s zichtbaar mogen zijn.
11. Afscheid official
Roberto Davies is een official met een lange staat van dienst en heeft veel betekend voor club en federatie. Het
bestuur wil in de toekomst erkentelijk zijn voor zulke personen en zoekt hiervoor een gepaste blijvende herinnering
als aandenken. Zoals de aanmaak van een soort trofee met VKBMO-opschrift. Dit puntje wordt hernomen op de
volgende bijeenkomst met hopelelijk dan een
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12. Tatami sporten WAKO
Op dit moment lopen er gesprekken met WAKO Belgium over de aansluiting van hun Vlaamse leden bij VKBMO.
Deze gesprekken zijn nodig in het kader van de erkenning bij het BOIC van zowel Muaythai als Kickboksen. WAKO
Belgium is in het binnenland louter actief binnen de kickboks tatami sporten en werkt voor internationale toernooien
al langer samen met BKBMO voor het uitsturen van ook de ringsport atleten.
Het definitieve voorstel voor aansluiting zal na finaliseren voorgelegd worden aan het bestuur ter goedkeuring.

13. Goed bestuur
Om in dat verband tegemoet komen aan de kwaliteitsprincipes en aanspraak te kunnen maken op bijhorende
subsidies zoals bepaald door de Vlaamse Overheid heeft de VKBMO een reeks doelstellingen opgenomen in haar
beleidsplan 2021-2024.
Een reeks onderwerpen dienen behandeld te worden of goedgekeurd te worden op de Algemene
Ledenvergadering om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Onder andere dient te gebeuren een
statutenwijziging, de opmaak van bestuurdersprofielen, enz.
Een voorstel wordt uitgewerkt tegen het volgende bestuursorgaan. Waarbij alle onderwerpen één voor één
doorlopen, besproken en al dan niet goedgekeurd/ aangepast worden ter voorbereiding op de ALV. De bestuurders
krijgen een week voor de vergadering de voorbereidende documenten.
14. Zittingstermijnen bestuurders
In het kader van Goed Bestuur is dit een voorbeeld van een eerste noodzakelijke aanpassing die dient te gebeuren.
Momenteel is het zo dat alle 14 bestuurders benoemd zijn in hetzelfde kalenderjaar voor een periode van 4 jaar.
Met als gevolg dat ieders mandaat eindigt op dezelfde dag waardoor telkens de volledige ploeg vervangen wordt
en de continuïteit van het bestuur in het gedrang dreigt te komen.
Het is beter te werken met een gefaseerd roosten van aan- en aftreden voor de bestuurders. Waardoor slechts een
deel van de leden vervangen wordt en de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft. De bestuurders kunnen
zich vinden in deze werkwijze.
Er wordt opgeroepen tegen volgend bestuursorgaan om te laten weten wie eventueel vrijwillig wil aftreden en zich
opnieuw verkiesbaar wil stellen. Een voorstel van een gefaseerd invulrooster wordt tegen dan uitgewerkt.
15. Vergaderkalender
Eveneens in het kader van Goed Bestuur dient de federatie te beschikken over een geldend document
goedgekeurd door het bestuursorgaan waarin het werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van
12 maanden is vastgelegd.
Iedere bestuurder heeft ter voorbereiding een voorstel ontvangen. De kalender wordt overlopen samen met de
vastgelegde specifieke activiteiten en de wijze van vergaderen (online en/of fysiek). Mits het verplaatsen van de
eerste datum 13/03 naar 20/03 zijn er geen bezwaren.
Bij de start van elk bestuursorgaan zal aan alle bestuurders gevraagd worden of de volgende vaste datum nog past
binnen de agenda. Bij onverwachte omstandigheden kan de datum bv. een week opgeschoven worden.
Het bestuur gaat unaniem akkoord met de nieuw voorgestelde vergaderkalender 2022 Bestuursorgaan VKBMO
welke is toegevoegd in bijlage bij dit verslag
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16. Vestigingsplaats clubs
Terugkerend onderwerp naar aanleiding van meerder lopende dossiers.
Na gedachtewisseling wordt er besloten om het punt te verplaatsen naar de volgende bijeenkomst. Aan de
bestuurders wordt gevraagd om tegen dan met een definitief voorstel en besluitvorming te komen zodat het
onderwerp kan afgesloten worden. In het belang van goed bestuur, de clubs en de leden.
Hierbij alvast wat achtergrondinformatie dat kan dienen als vertrekbasis:
Visie Sport Vlaanderen: Een erkende en gesubsidieerde sportfederatie heeft als taak om haar specifieke sporttak
te promoten, ontwikkelen en kwalitatief te omkaderen. De visie van Sport Vlaanderen luidt als volgt: ‘zoveel mogelijk
mensen aan het sporten krijgen’, we verwachten van onze sportfederaties eenzelfde visie.
De sportfederatie is vrij om een eigen visie te bepalen i.v.m. de spreiding van clubs maar zetten toch sterk onze
vraagtekens hierbij in het kader van ‘goed bestuur’.
Enkele bedenkingen vanuit Sport Vlaanderen:
- Monopolie beleid = slecht voor groei en ontwikkeling
- Beperking instroom nieuwe generatie trainers
- Moet er niet eerder naar kwaliteit gekeken worden
- Ledenaantallen blijven stijgen, hoe dit blijven opvangen?
- Wat met professionalisering binnen de sport?
Vrijheid van vereniging zorgt ervoor dat je nooit een club kan verbieden om te bestaan. Het is volgens ons als
sportfederatie belangrijk om zoveel mogelijk clubs te centraliseren onder één koepel met één reglement, een
degelijke
opleidingsstructuur
en
een
medisch
en
ethisch
kader.
Wij raden sterk aan om deze regel met een kritisch oog te bekijken in het kader van de toekomstige ontwikkeling
van de sport.
Ideeën en voorstellen vanuit bestuurders:
- De bestaande regel binnen de federatie is niet de juiste (vestiging per postcode). Toch moet er een regel
bestaan die een zekere afstand garandeert tussen vestigingsplaatsen van clubs
- De vrije markt moet spelen: In de meeste gevallen is er geen probleem. Bij een conflictsituatie bekijkt en
beslist het Bestuursorgaan geval per geval
- Disputen tussen clubs en het bepalen welke club waar een vestiging mag hebben is vooral een
aangelegenheid die beslecht wordt op het lokale niveau samen met de betrokken gemeente
Doelstelling van de VKBMO (uit het beleidsplan)
VKBMO heeft als doel: Via haar aangesloten clubs alle beoefende vechtsporten zijnde Kickboks alle stijlen,
Muaythai en MMA te promoten en onder te brengen in één organisatie in Vlaanderen en in Brussel. Zij wil zoveel
als mogelijk wildgroei tegengaan in de door de federatie beoefende vechtstijlen.
17. Varia
17.1 Vanuit clubs komt de vraag of diploma’s/Titels die uitgereikt werden uit vroegere federaties of die kunnen
gelijkgesteld worden.
Een club moet voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden op het moment van hun aansluiting. Een diploma
laten gelijkschakelen kan niet op dit moment. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat dit in de toekomst zal kunnen i.v.m.
de steeds uitgebreidere inhoud.
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17.2 VKBMO wenst enkele beleidsverantwoordelijken vanuit het BOIC uit te nodigen op één van onze grotere
evenementen. We bekijken op welke events hiervoor geschikt zouden zijn en bespreken de mogelijkheden met de
organisators.
17.3 Er wordt binnenkort een oproep gedaan naar Nederlandstalige kandidaten om te zetelen in de BKBMO. Er is
nood aan bijkomende (in totaal 3 personen) en kwaliteitsvolle bestuursleden in het kader van o.a.
vertegenwoordiging naar het BOIC en overleg met de Franstalige vleugel.
Aanwezigheden
AANWEZIG (A)
VERONTSCHULDIGD (V)
Van Acker Patrick

Voorzitter VKBMO

A

Aberzak Hasan

Bestuurslid VKBMO

A

Bekkers Olaf

Bestuurslid VKBMO

A

Boons Herman

Bestuurslid VKBMO

V

Corremans François

Bestuurslid VKBMO

V

Derijcke Bruno

Bestuurslid VKBMO

A

Elboujdaini Rachid

Bestuurslid VKBMO

A

Huysmans Danny

Bestuurslid VKBMO

A

Liebens Alex

Personeel en vervangend secretaris

A

Najja Hafid

Bestuurslid VKBMO

A

Somers Daniella

Bestuurslid VKBMO

A

Van den Heuvel Noël

Bestuurslid VKBMO

A

Van Der Schoot Cindy

Bestuurslid VKBMO

A

Van Vugt Britt

Bestuurslid VKBMO

A

Wauters Chris

Bestuurslid VKBMO

A
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