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Online 

20 maart 2022 (10.00)

 

 

Agendapunten Wat Wie Tijd 

 Welkomstwoord voorzitter Opening Patrick  

1 Goedkeuring verslag bestuurorgaan 13 februari 2022 Besluitvorming Patrick  

2 Goedkeuring volgend vergadermoment Besluitvorming Patrick  

3 Nabeschouwing – Belgisch kampioenschap Muaythai voor jeugd Informatief Britt  

4 Oprichting denkcel VTS Muaythai/kickboksen Informatief Britt  

5 Hervorming jeugdcommissie 
Informatief 

Feedback 
Britt  

6 Thai festival Informatief Britt  

7 Aankoop opblaasbare boksring 
Informatief 

Besluitvorming 
Britt  

8 Tatami kickboks (WAKO) Informatief Patrick  

9 Afvaardiging BKBMO bestuur vanuit VKBMO Besluitvorming Patrick  

10 Goed bestuur – goedkeuring voorstel  Besluitvorming Alex  

11 Zittingstermijnen bestuursleden VKBMO Besluitvorming Alex  

12 Varia - Patrick  

Frigo (bespreken we volgende vergadering) 

- Artikel 20 - vestigingsplaats 

Diepvries (komt later op het jaar op de vergadering) 

-  
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TO DO’s Wie? Tegen wanneer? 

Bijkomende info opvragen voor opblaasbare ring 

+ offerte bij Zeilmakerij Borremans 

Britt 15 april 2022 

Nakijken statutenwijziging BO 06 april 2022 

Voorbereiden agendapunt, vestigingsplaats BO 08 mei 2022 

 

VERSLAG 

Inleiding – welkomstwoord  

Voorzitter Patrick Van Acker opent de onlinevergadering. 

Agendapunt 1 – Goedkeuring verslag 

Het verslag van de bestuursvergadering op 13 februari 2022 te Antwerpen werd reeds per e-mail bezorgd aan alle 

bestuursleden en vandaag unaniem goedgekeurd. 

Agendapunt 2 – Goedkeuring volgend vergadermoment 

Het volgende vergadermoment zal met één week vervroegd worden. De datum zal van 15 mei naar 8 mei 

verschoven worden omdat de zaal niet beschikbaar was. Aansluitend zal de Open Algemene Ledenvergadering 

op dezelfde locatie plaatsvinden. 

Agendapunt 3 – Nabeschouwing, Belgisch kampioenschap Muaythai voor jeugd 

Op 5 en 6 maart ging het Belgisch kampioenschap Muaythai voor jeugd door in Sporthal ’t Molenslop in Weelde. 

De plaatselijke club Team Xtreme zorgde voor ondersteuning d.m.v. het aanleveren van vrijwilligers. In totaal 

namen 262 jongeren deel aan het kampioenschap van de eerder 364 ingeschreven kandidaten. Deze deelnemers 

kwamen uit 76 clubs uit België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Spanje. In totaal werkte het 

officialsteam 198 wedstrijden af. 

Vanuit de deelnemersstatistieken blijkt dat het 

aantal deelnemende meisje (23%) veel lager ligt 

tegenover het aantal deelnemende jongens (77%).  

Uit deze statistieken blijkt ook dat het aantal 

deelnemers bij de jongens duidelijk toeneemt 

naarmate de leeftijd stijgt, terwijl dit bij meisjes net 

daalt. 

 

 

Voor de organisatie van 2023 en 2024 zijn ondertussen reeds enkele clubs geïnteresseerd om het Belgisch 

kampioenschap mee te organiseren. Hiervoor zal een draaiboek samengesteld worden waarin specifieke richtlijnen 

en verwachten worden neergeschreven voor geinteresseerde clubs en de federatie zelf.  
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Voor 2022 werkte we voor het eerst met een computerprogamma voor de ‘draw’. De werking hiervan werd zeer 

positief bevonden. Voor 2023 zal dit programma verder ontwikkeld worden en bekijken we de mogelijkheid om het 

online inschrijvingssysteem hieraan vast te koppelen.  

 

Agendapunt 4 – Oprichting denkcel VTS Muaythai/kickboksen 

Omwille van onze erkenning/subsidiëring als Vlaamse sportfederatie moeten wij een eigen trainersopleiding 

specifiek voor Muaythai/kickboksen gaan aanbieden. Hiervoor werden ondertussen de nodige gesprekken gevoerd 

en een denkcel VTS Muaythai/kickboksen samengesteld. De VTS Taskforce heeft de oprichting van deze denkcel 

ook formeel goedgekeurd op woensdag 9 maart 2022. De denkcel is samengesteld als volgt: 

• Britt van Vugt - DSKO 

• Evi Buelens – Denkcel coördinator 

• Kathleen De Wilde – Denkcel secretaris 

• Els Dom – onderwijspartners 

• Vanessa De Waele - VKBMO 

Het is het doel om in 2023 minimaal een schakelmodule te voorzien voor initiator risicovechtsporten en mogelijk 

ook reeds een eerste volledige opleiding initiator Muaythai/kickboksen. Hierover zal later verder gecommuniceerd 

worden wanneer we meer concrete informatie kunnen aanbieden. 

Agendapunt 5 – Hervorming jeugdcommissie 

Op dit moment bestaat de jeugdcommisie sinds 2019 uit vier personen: 

• Britt van Vugt – trekker 

• Araik Mirzoyan – official 

• Frank Kellens – ouder 

• Kris Imbrechts – jeugdtrainer & ouder 

Kris Imbrechts neemt ontslag. Wij danken Kris voor zijn inbreng de voorgaande jaren en wensen hem veel succes 

toe in zijn verdere ondernemingen.  

We deden een oproep binnen het bestuur of er geïnteresseerden waren om binnen de jeugdcommissie actief te 

zijn. Daniella Somers en Hasan Aberzak geven aan hierin geïnteresseerd te zijn. We zullen bekijken om eventueel 

ook een oproep te doen via de ‘nieuwsbrief voor clubs’. Het bestuur zal vervolgens uit de kandidaturen een keuze 

maken wie binnen de jeugdcommissie een plaats zal krijgen.i 

Agendapunt 6 – Thai Festival 

Amazing Thai Festivals wenst de samenwerking met VKBMO te verlengen en verruimen. In 2021 werden door 

VKBMO 2 weekendevents voorzien van Muaythai wedstrijden tijdens de Thaise Markt. In 2022 wil men ons graag 

terugzien op 4 weekendevents. 

• 18 & 19 juni Leuven 

• 23 & 24 juli Maasmechelen 

• 3 & 4 september Brussel 

• 17 & 18 september Laakdal 
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Daarnaast wenst OHL-King Power Stadium een work-shop Muaythai te organiseren voor hun A-kern spelers en 

partners (+/- 100 personen). Momenteel bekijken wij in samenspraak de mogelijkheden. 

 

Agendapunt 7 – Aankoop opblaasbare boksring 

De federatie wil een opblaasbare boksring aankopen die gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden zowel 

door de federatie als door aangesloten verenigingen. Denk hierbij aan activiteiten op sportdagen, demonstraties 

op een braderij of een opendeurdag. Er werden op bij verschillende aanbieders prijzen opgevraagd.Het bestuur 

had nog enkele bijkomende vragen m.b.t. de gebruikte materialen (kwalitatief) en garantievoorwaarden. Deze 

zullen opgevraagd worden en besproken alvorens een definitieve keuze te maken. 

Agendapunt 8 – Tatami sporten WAKO 

WAKO Belgium wenst in het kader van de erkenning Muaythai/kickboksen hun leden aan te sluiten bij VKBMO. 

Deze sporters beoefenen kickboksen maar dan enkel de tatami sporten, geen ringsporten. Omdat 

Muaythai/kickboksen erkend werd door Sport Vlaanderen vallen deze kickboksstijlen dus ook onder deze 

benaming. Voor hen is het dus o.a. belangrijk dat hun clubs ook ‘erkend’ kunnen worden in hun eigen 

vestigingsplaats. Dit kan alleen als zij aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 

Het bestuur heeft op voorhand een document ontvangen waarin een reeks afspraken tussen WAKO Belgium en 

VKBMO op papier werden gezet. Ondertussen werd dit document ook met Els Dom van RVSP besproken. Enkele 

kleine wijzigingen zullen nog doorgevoerd worden. Dit verzoek zal ook nog besproken worden met onze 

dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen. Vervolgens zullen wij dit document voorleggen aan een jurist om na te 

gaan of dit kan in het kader van goed bestuu en of er geen tegenstrijdigheden zijn met de decretale bepalingen 

m.b.t. ons statuut als unisportfederatie. 

Het is ons doel om onze sport zoveel mogelijk te verenigen. Binnen onze eigen mogelijkheden. 

Voorzitter Patrick Van Acker vraagt aan het bestuur om te stemmen voor of tegen het aansluiten van WAKO 

Belgium leden en het verderzetten van dit dossier.  

Stemming van de aanwezige bestuursleden middels hand op steken bij akkoord: unaniem akkoord. 

Agendapunt 9 – Afvaardiging BKBMO bestuur vanuit VKBMO 

Vanuit VKBMO zullen, naast de voorzitter, nog drie andere personen afgevaardigd worden om de Vlaamse 

federatie te vertegenwoordigen in de Belgische koepel BKBMO. Vier kandidaten hebben zich na de oproep gemeld. 

De kandidaturen werden op voorhand per mail bezorgd aan alle bestuursleden door voorzitter Patrick Van Acker. 

De kandidaten zijn volgende personen: 

• Marc De Block 

• Alain Westerlinck  

• Chris Wauters 

• Vincent Geens 

Voorzitter Patrick Van Acker vraagt aan het bestuur om te stemmen voor drie kandidaten om VKBMO te 

vertegenwoordigen. De stemming gebeurd door schriftelijke stemming in de gezamelijke chatfunctie. 



 

Pagina 5 van 6 
 

Resultaat: Vincent Geens (12 stemmen), Chris Wauters (12 stemmen), Alain Westerlinck (11 stemmen), 

Marc De Block (1 stem). 

 

 

 

Agendapunt 10 – Goed bestuur, goedkeuring voorstel 

Algemeen manager Alex Liebens werkt momenteel aan het thema ‘goed bestuur’ binnen onze federatie. Binnen 

dit kader dienen een aantal wijzigingen doorgevoerd te worden binnen o.a. het huishoudelijk reglement en de 

statuten. Daarnaast zal hij het komende jaar een heel aantal documenten opmaken waarmee we meer duidelijkheid 

scheppen over de verantwoordelijkheden en taken van elke persoon binnen onze federatie. 

Vandaag overloopt Alex deel 1 van een aantal aanpassingen in het huishoudelijk reglement. Deze aanpassingen 

zullen op de ALV bespreken en ter stemming gebracht worden mits goedkeuring van het bestuursorgaan. 

Op woensdag 9 maart 2022 werd samen met de uitnodiging het werkdocument reeds bezorgd aan alle 

bestuursleden met de vraag om vragen/opmerkingen op voorhand aan Alex te bezorgen. Deze werden vandaag 

opgenomen en besproken. Hierbij een bondig overzicht van de besproken punten: 

• 7 bestuursleden zullen vrijwillig hun ontslag geven en zich al dan niet herverkiesbaar stellen. Zo kunnen 

we om de twee jaar verkiezingen organiseren voor telkens de helft van de aftredende bestuursleden. Op 

deze manier behouden we de continuïteit binnen het bestuursorgaan. 

• Alex zal een bestuurdersprofiel/vacature opstellen. Deze zullen in de nieuwsbrief van april 2022 

opgenomen worden. De kandidaten kunnen zich melden tot half april 2022. De stemming zal plaatsvinden 

op de ALV van 8 mei 2022. 

• In de toekomst zullen de bestuurdersprofielen opgesteld worden in functie van de vooropgestelde 

beleidsdoelen. Deze zullen op vaste momenten ook herzien worden. 

• Bestuursleden zullen geen stemrecht meer hebben op de algemene ledenvergadering in hun 

hoedanigheid als bestuurslid. Als zij aanwezig zijn op de ALV als vertegenwoordiging van een aangesloten 

club met stemrecht, behouden zij in die hoedanigheid wel hun stemrecht. 

• Bij een stemming zullen onthoudingen niet worden meegerekend in het eindresultaat. 

• Het quorum voor het aantal aanwezigen op de ALV om een stemming rechtsgeldig te maken zal om te 

beginnen vastgesteld worden op 30% van de effectieve leden die aanwezig of vertegenwoordigt zijn. 

• Een aanwezig lid op de ALV mag maximaal 2 volmachten krijgen van andere leden. 

• Er zullen specifieke voorwaarden uitgewerkt worden om als effectief lid van de ALV aanzien te worden. 

• Toegetreden leden zijn aangesloten clubs die nog niet zijn benoemd als effectief lid op de AV maar kunnen 

ook individuele leden zijn die de ALV wensen bij te wonen. Wij zullen dit toelaten onder voorwaarden die 

nog verder uitgewerkt zullen worden. Zij hebben geen stemrecht. 

• Er komen aparte clausules in de statuten m.b.t. autonome entiteiten en m.b.t. tegenstrijdige belangen. 
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Agendapunt 11 – Zittingstermijnen bestuursleden VKBMO 

In het kader van goed bestuur werd de vraag gesteld wie bereid is om vrijwillig ontslag te nemen als bestuurder. 

Volgende personen zullen in mei vrijwillig ontslag nemen: Patrick Van Acker, Daniella Somers, Noël Van Den 

Heuvel, Rachid El Boujdaini, Danny Huysmans, Olaf Bekkers en Herman Boons.  

Het is toegestaan voor deze personen om zich kandidaat te stellen voor herverkiezing op 8 mei 2022. 

 

Agendapunt 12 – Varia 

Geen verdere agendapunten. 

 

Aanwezigheden 

  AANWEZIG (A) 
VERONTSCHULDIGD (V) 

Van Acker Patrick Voorzitter VKBMO A 

Aberzak Hasan Bestuurslid VKBMO A 

Bekkers Olaf Bestuurslid VKBMO V 

Boons Herman Bestuurslid VKBMO A 

Corremans François Bestuurslid VKBMO A 

Derycke Bruno Bestuurslid VKBMO A 

Elboujdaini Rachid Bestuurslid VKBMO V 

Huysmans Danny Bestuurslid VKBMO 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 

Alex Liebens Personeelslid A 

 

 


