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Edegem 

08 mei 2022 (10.00)

 

VERSLAG 

Agendapunten Wat Wie Tijd 
 

Welkomstwoord Voorzitter    

1 Goedkeuring verslag BO 20/03/2022 Besluitvorming Patrick  

2 Goedkeuring datum BO 12/06/2022 Besluitvorming Patrick  

3 Mededelingen met betrekking tot belangenconflicten Besluitvorming Patrick  

4 Goedkeuring statuten Besluitvorming Patrick  

5 Goedkeuring WAKO jeugd begroting Besluitvorming Britt  

6 Goedkeuring begroting 2022 Besluitvorming Patrick  

7 Goedkeuring voorwaarden organisatie BK jeugd Besluitvorming Britt  

8 Goedkeuring vergoedingen vrijwilligers VKBMO Besluitvorming Britt  

9 Aankoop opblaasbare boksring Besluitvorming Britt  

10 Goedkeuring kwaliteitskader Besluitvorming Britt  

11 Artikel 20: vestigingsplaats Besluitvorming Alex  

12 Varia Andere Britt  

13 Vrijwillig ontslag bestuursleden Administratief Alex  

Frigo (bespreken we volgende vergadering) 

-  

Diepvries (komt later op het jaar op de vergadering) 

-  

 



 

 
 

Inleiding – welkomstwoord  

De vergadering werd geopend door voorzitter Patrick Van Acker. 

Agendapunt 1 – Goedkeuring verslag 

Het verslag van de bestuursvergadering op 20 maart 2022 werd op voorhand ter inzage verzonden per mail aan 

alle bestuursleden. Het verslag werd unaniem goedgekeurd d.m.v. handopsteking. 

 

Agendapunt 2 – Goedkeuring datum BO 12/06/2022 

De volgende bestuursvergadering zal online doorgaan op zondag 12 juni 2022 om 10.00 uur. 

 

Agendapunt 3 – Mededelingen met betrekking tot belangenconflicten 

We verwijzen naar bijlage 1 voor het overzicht. Er werden geen belangenconflicten geconstateerd. 

 

Agendapunt 4 – Goedkeuring statuten 

De aangepaste statuten (bijlage 2) zijn finaal nog is gescreend door Lawtree en door het bestuur. Hierbij zijn nog 

enkele aanpassingen gedaan, die betrekking hebben op het gebruik van dezelfde woorden, correcte 

omschrijvingen, het verplaatsen van alinea’s. 

2 afgesproken aanpassingen die nog niet verwerkt waren in het nieuw voorstel zijn nu wel opgenomen:  

• Toegetreden leden moeten een schriftelijke of online aanvraag ten laatste 14 kalenderdagen 
voor de algemene vergadering in kwestie indienen bij het bestuursorgaan (zie art. 9). 

• Een aanwezig effectief lid op de AV kan 2 volmachten krijgen in de plaats van 1 (zie art 24)  

Dit voorstel werd al meegestuurd met de uitnodiging voor de algemene vergadering ter goedkeuring maar dient nu  

nog formeel bekrachtigd te worden door het bestuur. 

Besluitvorming: het bestuursorgaan keurt de finaal aangepaste statutenwijziging unaniem goed.  

 

Goedkeuring bestuurdersprofielen 

Op basis van de doelstellingen van de VKBMO zijn 5 bestuurdersprofielen (bijlage 3) opgemaakt die de 
basiswerking van het bestuursorgaan moeten verzekeren. Algemene bestuurdersprofielen die een overzicht geven 
van de verwachte achtergrond van een bestuurder en zijn of haar takenpakket beschrijven. Voor de Voorzitter, de 
Ondervoorzitter, de Financieel beheerder en de Secretaris zijn meer specifieke profielen geformuleerd.  

De profielen zijn al met de uitnodiging voor de algemene vergadering opgestuurd ter goedkeuring en dienen eerst 
nog formeel bekrachtigd te worden door het bestuursorgaan.  

Besluitvorming: Het bestuursorgaan keurt de 5 bestuurdersprofielen voorzitter, ondervoorzitter, financieel 
beheerder, secretaris en algemeen bestuurslid unaniem goed. 

 
 
  



 

 
 

Stemmen op de algemene ledenvergadering door de bestuursleden  
 
In het kader van goed bestuur wordt gevraagd aan alle bestuursleden om in hun hoedanigheid van klasse A-lid 
van de algemene vergadering slechts een stem te laten uitbrengen en dus 19 keer blanco te stemmen hetgeen 
dan wel resulteert in een toepassing van de regeling van de nieuw voorgestelde statuten waarbij iedereen één 
stem heeft. 

Besluitvorming: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord om te stemmen volgens de nieuw voorgestelde statuten 
en dus slechts één stem uit te brengen per bestuurslid. 

 

Agendapunt 5 – Goedkeuring WAKO jeugd begroting 

In het huidige beleidsplan werd nog geen budgettering voorzien voor het nationale WAKO K1 jeugdteam. Dit team 

werd pas in januari 2022 opgericht. De topsportwerking vroeg de goedkeuring om een deel van het budget voor 

het IFMA Muaythai U23/senioren team vrij te maken hiervoor.  

Argumentatie: Het budget voor IFMA Muaythai U23/senioren zal voor 2022 niet volledig gebruikt worden omwille 

van een clubtransfer van VKBMO naar LFKBMO. Hierdoor vallen twee gebudgeteerde atleten niet langer onder de 

topsportwerking van VKBMO. Het EK is al achter de rug en voor het WK werd slechts één atleet afgevaardigd. Er 

zal dus een budget van +/- 12.000 euro overblijven. 

Besluitvorming: het bestuursorgaan keurt de aanvraag van de topsportwerking unaniem goed. 

 

Agendapunt 6 – Goedkeuring begroting 2022 

De begroting werd reeds per mail in detail bezorgd om deze op voorhand door te nemen. Volgende bedragen 

kunnen in grote lijnen afgeleid worden: 

INKOMSTEN  UITGAVEN 

Lidgeld – Clubs 6.600  Bezoldigingen 115.000 

Lidgeld – Leden 245.000  Diensent en diverse goederen 280.000 

Werkingssubsidie SV 176.833  Andere uitgaven 5.000 

Subsidie VJSF 15.372    

Andere ontvangsten 2.000    

TOTAAL 445.805  TOTAAL 440.000 

Besluitvorming: het bestuursorgaan keurt de begroting voor 2022 unaniem goed. 

  



 

 
 

Agendapunt 7 – Goedkeuring voorwaarden organisatie BK jeugd 

VKBMO heeft als doelstelling om minimaal één keer per jaar het Belgisch kampioenschap Muaythai voor jeugd te 

organiseren tenzij LFKBMO de organisatie voor dat jaar op zich neemt. Hiervoor werken wij steeds samen met een 

lokale vereniging voor de logistieke ondersteuning, beveiliging, vrijwilligers en contacten met de lokale overheid. 

VKBMO wil aan LFKBMO het volgende voorstellen: Elk jaar kunnen geïnteresseerde clubs een aanvraag indienen 

als kandidaat medeorganisator van het BK Muaythai voor jeugd in de maand december twee jaar voorafgaand op 

de organisatiedatum. Zowel VKBMO als LFKBMO mogen vervolgens één kandidaat naar voor schuiven. Het 

bestuursorgaan van BKBMO zal vervolgens beslissen wie van beide kandidaten het volgende BK mag organiseren. 

De beslissing zal telkens in februari/maart op het BK van dat jaar bekend gemaakt worden. 

Voorbeeld 

2030 februari/maart wil men het BK mee organiseren. 

2029 februari/maart zal de gekozen kandidaat bekendgemaakt worden op het BK 

2028 december zal de kandidatuur ingediend moeten worden 

Voor kandidaat medeorganisators werd een infobundel opgesteld met een aantal basisafspraken waaraan zij zich 

moeten houden maar ook waaraan de federatie zich moet houden binnen de overeenkomst. 

Deze infobundel zal beschikbaar gesteld worden op onze website www.vkbmo.be/downloads 

Besluitvorming: het bestuursorgaan keurt de infobundel unaniem goed. De afgevaardigden voor VKBMO zullen dit 

voorstel op de agenda laten plaatsen voor het BKBMO bestuursorgaan. 

 

Agendapunt 8  – Goedkeuring vergoedingen vrijwilligers VKBMO 

Vergoedingen voor officials 

Vanuit de officialscommissie werd de vraag geformuleerd om de vergoedingen voor officials te verhogen. Dit o.a. 

omwille van de hoge brandstofprijzen maar ook omdat dit nog nooit eerder bekeken werd sinds de oprichting van 

de federatie. Wij verwijzen naar bijlage 4 voor het volledige overzicht en sommen hieronder de belangrijkste 

tarieven op: 

Jeugdontmoeting 590 euro 

C-gala 630 euro 

B-gala 700 euro 

A-gala 770 euro 

Externe organisator 1110 euro 

Voorweging interne en externe organisator 150 / 200 euro 

Boete voor tijdsoverschrijding eerste uur (per official) 50 euro 

Boete voor tijdsoverschrijding vanaf 2de uur (per official) Dubbel tarief 

Daarnaast moeten extra onvoorziene kosten zoals bv. parking steeds door de promotor betaald worden. De 

vergoedingen voor officials worden voortaan steeds voor aanvang van het evenement voldaan aan de hoofdofficial.  

Federatievergoeding voor events: de federatie stelt voor om de vergoeding aan de federatie zelf voorlopig te laten 

vallen voor effectieve leden.  

http://www.vkbmo.be/downloads


 

 
 

Federatie ondersteuning jeugdontmoetingen: Voor organisatoren van jeugdontmoetingen wil de federatie een 

financiële tegemoetkoming voorzien. Wij zullen dit doen onder de vorm van een terugbetaling voor de ambulance 

en arts (vanop de RVSP-lijst toezichthoudende artsen), maximaal twee maal per jaar via het VJSF. Hierover zal 

meer uitleg gegeven worden op het infomoment van 2 juni en in de infobundel die vanaf die datum beschikbaar zal 

zijn op onze website. 

Besluitvorming: het bestuursorgaan keurt de nieuwe tarieftabel voor officials unaniem goed. Het nieuwe tarief gaat 

in vanaf 8 mei 2022 maar de federatie zal voorlopig het verschil in tarief bijpassen. Vanaf 1 september 2022 gaat 

het nieuwe tarief in voor alle promotors en komt de federatie niet langer tussen. 

Besluitvorming: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met het voorlopig laten vallen van de 

federatievergoeding voor events, enkel voor effectieve leden. 

Besluitvorming: het bestuursorgaan keurt de tussenkomst voor jeugdontmoetingen m.b.t. ambulance en arts 

(vanop de RVSP-lijst toezichthoudende artsen) via het VJSF unaniem goed. Deze tegemoetkoming zal ingaan met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. 

Vergoedingen voor vrijwilligers binnen VKBMO 

In het verleden was er geen vast stramien wat betreft het vergoeden van vrijwilligers binnen de federatie. Daarom 

werd nu een vaste vergoedingstabel opgesteld waardoor elke vrijwilliger op een gepaste en gelijke wijze vergoed 

zal worden. Wij verwijzen naar bijlage 5 voor het volledige overzicht. 

Besluitvorming: Het bestuursorgaan keurt de nieuwe vergoedingstabel voor vrijwilligers bij VKBMO unaniem goed. 

Deze vergoedingstabel zal ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. 

 

Agendapunt 9  – Goedkeuring aankoop opblaasbare ring 

De vier voorstellen van Best fightshop (3.699 euro incl. BTW), Nihon Sport (4.565 euro excl. BTW), Impact (3.000 

euro excl. BTW) en Zeilmakerij Borremans (3.000 euro excl. BTW) werden vergeleken door het bestuur. Best 

fightshop heeft niet meer gereageerd op onze bijkomende vragen en valt daardoor af.  

O.b.v. de materiaalkeuze dat aanzienlijk dikker is bij Zeilmakerij Borremans werd gekozen voor hun voorstel. 

Besluitvorming: Het bestuursorgaan keurt de aankoop van een opblaasbare ring bij zeilmakerij Borremans unaniem 

goed. 

 

Agendapunt 10  – Goedkeuring kwaliteitskader 

In het beleidsplan werd als doelstelling voor 2024 de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor clubs opgenomen. 

Met het oog op een aantal statutaire wijzigingen, aanpassingen van het intern reglement en de opleidingen VTS 

MUKI werd dit kader vroeger dan verwacht reeds ontwikkeld. Het betreft een basis kader waar in een later stadium 

bijkomende labels aan toegevoegd kunnen worden. 

Dit basiskader heeft als doel om de visie van Sport Vlaanderen uit te dragen en zoveel mogelijk mensen aan het 

sporten te krijgen binnen onze sporttak, hen te verenigen en vervolgens te begeleiden met de focus op opleiding,  

kwalitatieve en veilige sportbeoefening. We verwijzen naar bijlage 6 voor het volledige overzicht. 



 

 
 

Vanaf 2023 zullen de eerste labels aangevragen kunnen worden t.e.m. categorie 2. Het label zal jaarlijks toegekend 

worden mits de club de aanvraag indiend en blijft voldoen aan de voorwaarden. 

 

 Wat gebeurd er in de praktijk? 

Gelijkschalingsregel 

Clubs die op 8 mei 2022 in orde waren wat betreft de 
aansluitingsvoorwaarden van VKBMO 

• Diploma hulp-initiator behaald (of hoger) 

• Black Kahn of Black Belt behaald 
 

Er veranderd niets. 

Zij worden ingedeeld in categorie 2 zonder label. 
Willen zij het label voor categorie 1 of 2 behalen dan 
moeten zij wel aan de voorwaarden voldoen. 

Zij ontvangen éénmalig een erkenningslabel voor deze 
gelijkschakeling. 

Overgangsregeling 

Clubs die op 8 mei 2022 reeds aangesloten waren 
maar nog niet in orde zijn wat betreft de 
aansluitingsvoorwaarden van VKBMO. 

• Diploma hulp-initiator behaald (of hoger) 

• Black Kahn of Black Belt behaald 
 

Zij krijgen de kans om in 2022 de nodige diploma’s te 
behalen a.d.h.v. de oude voorwaarden. Zij worden dan 
ook ingedeeld in categorie 2 zonder label. 

• Diploma hulp-initiator behaald (of hoger) 

• Black Kahn of Black Belt behaald 

 

Clubs die op 8 mei reeds aangesloten waren maar zich 
niet in regel stellen in 2022 wat betreft de oude 
voorwaarden van VKBMO. 

Zij zullen vanaf 2023 als aansluitende club beschouwd 
worden en in de bufferzone terechtkomen. Zij moeten 
dan de verschillende nieuwe opleidingen doorlopen 
om een inschaling in categorie 1 of 2 te bekomen. 

Nieuwe regeling voor nieuwe aansluitende clubs en vanaf 2023 

Clubs die pas na 8 mei 2022 aansluiten bij VKBMO. 

 

Zij starten als aansluitende club in de bufferzone en 
doorlopen de verschillende opleidingen om een 
inschaling in categorie 1 of 2 te bekomen.  

Nieuwe aansluitende clubs moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

 Officiële aanvraag indienen (online formulier) 

 Bieden muaythai en/of kickboksen aan binnen hun werking 

 Kennismakend gesprek met personeelslid of bestuurder 

 De minimumleeftijd van de clubverantwoordelijke is 21 jaar 

 De hoofdcoach kan minimaal 5 jaar relevante ervaring aantonen 

 Voldoen het jaarlijkse clublidgeld 

 Volgt de basismodule federatiekennis (online module/beschikbaar vanaf september) 

 Legt een toegangsproef federatiekennis af 

Deze nieuwe clubs hebben nog geen stemrecht in de algemene ledenvergadering, komen niet in aanmerking voor 

kortingen, VJSF, gebruik van het MOT project, kunnen niet deel uit maken van het nationale team of deelnemen 

aan competities in België. 

Besluitvorming: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met de invoering van het kwaliteitskader voor nieuwe 

aansluitende clubs en de gelijksschalingsregeling/overgangsregeling voor reeds aangesloten clubs. 



 

 
 

Agendapunt 11  – Artikel 20: vestigingsplaats 

Het opleggen van beperkingen m.b.t. de vestigingsplaats was in het verleden een goede tool om de clubs goed te 

verspreiden over het Vlaamse landschap. In het hedendaagse sportlandschap is dit echter een verouderde regel 

die de groei en ontwikkeling van onze sport in de weg staat. De vraag naar onze sport is in sommige gebieden 

groter dan het aanbod en steeds meer kan je onze sport terugvinden binnen professionele settings. Daarnaast kan 

je als federatie binnen het wettelijk kader een club niet verbieden om zich te vestigen op een locatie naar eigen 

keuze. De vraag was hoe we deze regel konden aanpassen zodat het beter aansloot bij de hedendaagse 

sportcultuur en visie van Sport Vlaanderen. 

Besluitvorming: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met het schrappen van deze regel. Zij wensen meer te 

focussen op de kwaliteit van een nieuwe aansluitende club en hier beter over te waken. 

 

Agendapunt 12  – Varia 

Dragen van bodyprotector wegens medische redenen 

Een coach vroeg een uitzondering op het jeugdreglement aan wegens medische redenen. Een jeugdatleet zou op 

advies van een arts beter een bodyprotector dragen wegens een tijdelijke aangeboren medische aandoening 

waardoor hij hier geen last van zou ondervinden tijdens de competitie. Ons reglement stelt dat een bodyprotector 

enkel gedragen mag worden tijdens competities op IFMA regels. De coach vroeg een toestemming om een 

wedstrijd op K1 of Muaythai regels ook mogelijk te maken voor deze persoon en zijn tegenstander. 

Besluitvorming: Het bestuursorgaan wijst de aanvraag voor het dragen van een bodyprotector in competities anders 

dan op IFMA regels af met meerderheid van de stemmen. 

 

Officieel protest Yacko’s Gym 

Betreft een klacht ontvangen op 24 april 2022 van Dhr. Yanick Chergui m.b.t. een wedstrijd die plaatsvond op 23 

april 2022 te Lommel. Het bestuur kreeg inzage in het volledige schrijven van Dhr. Chergui aan de federatie. O.b.v. 

het beperkte aangeleverde beeldmateriaal en het reglement dat van toepassing is tijdens onze wedstrijden werd 

een standpunt vanuit het bestuur geformuleerd. Dit zal omschreven worden in een officieel schrijven aan Dhr. 

Chergui dat op voorhand door het volledige bestuur zal goedgekeurd worden. Daarnaast zullen wij als bestuur Dhr. 

Chergui uitnodigen om de situatie te bespreken. 

 

Agendapunt 12  – Vrijwillig ontslag bestuursleden 

In het kader van goed bestuur nemen vandaag 7 bestuursleden vrijwillig ontslag (bijlage 7). Betreft Danny 

Huysmans, Herman Boons, Patrick Van Acker, Daniella Somers, Rachid El Boujdaini, Olaf Bekkers en Noël Van 

Den Heuvel. We verwijzen naar bijlage 6 met de lijst van aftredende bestuursleden. 

Twee van hen stellen zichzelf niet herverkiesbaar: Danny Huysmans en Herman Boons. 

De vijf overige zijn opnieuw kandidaat om verkozen te worden. 

 

  



 

 
 

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 A 

Derycke Bruno Bestuurslid VKBMO A 

Elboujdaini Rachid Bestuurslid VKBMO A 

Huysmans Danny Bestuurslid VKBMO V 

Najja Hafid Bestuurslid VKBMO V 

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 

Liebens Alex Personeelslid VKBMO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BIJLAGE 1: REGISTRATIEFORMULIER BELANGENCONFLICTEN/ONVERENIGBAARHEDEN  

VLAAMSE KICKBOKS EN MUAYTHAI ORGANISATIE 

 

REGISTRATIEFORMULIER BELANGENCONFLICTEN / ONVERENIGBAARHEDEN 

Vaststelling belangenconflict  : ja  /  nee  

Datum vaststelling 
belangenconflict 

Omschrijving 
belangenconflict 

Moment melding aan de voorzitter Betrokken bestuurder Genomen maatregelen 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

 
 

 

 

 

BIJLAGE 2 
STATUTEN 

 

 

 

 

 

 



Goedgekeurd door de algemene vergadering van 08 mei 2022  

Pagina 1 van 9 
 

Vlaamse Kickboks en Muaythai Organisatie (VKBMO) 
Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) 
Te 9041 Gent (België), Wolfputstraat 149 bus 201 

 
STATUTEN 

 
HOOFDSTUK 1: Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur 
 
Artikel 1. Vorm en naam 
De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk.  
Zij heeft de naam “Vlaamse Kickboks en Muaythai Organisatie”, afgekort “VKBMO”. 
 
Artikel 2. Zetel 
De zetel van de vereniging wordt gevestigd in het Vlaams Gewest. 
De zetel mag worden verplaatst bij beslissing van het bestuursorgaan, behoudens indien 
deze zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de 
taal van de statuten van de vereniging tot gevolg heeft in welk geval enkel de algemene 
vergadering hiertoe kan besluiten.  
 
Artikel 3. Voorwerp 
De vereniging heeft tot doel om alle vormen van muaythai-kickboks te promoten, organise-
ren, beoefenen en verspreiden, alsook om op te treden als hergroeperende en overkoepe-
lende organisatie voor personen en groeperingen die muaythai-kickboks beoefenen.  
De vereniging mag alle activiteiten stellen die dit belangeloos doel kunnen bevorderen. Zij 
kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, economische activiteiten stellen, enkel 
voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.  
 
Artikel 4. Duur 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
 
HOOFDSTUK 2: Lidmaatschap 
 
Artikel 5. Leden 
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar moet ten minste 2 (twee) bedragen.  
De vereniging heeft effectieve leden en toegetreden leden. 
Met de term ‘lid’ of ‘leden’ in deze statuten wordt verwezen naar de effectieve leden. 
 
Artikel 6. Ledenregister 
Het bestuursorgaan moet een ledenregister opstellen. 
Het ledenregister bevat de volgende gegevens: 
1° naam, voornaam en woonplaats van de leden die een natuurlijke persoon zijn;  
2° naam, vorm en adres van de zetel van de leden die een rechtspersoon zijn;  
3° datum van toetreding tot de vereniging;  
4° in voorkomend geval, datum van uittreding wegens ontslag, uitsluiting of overlijden.  
Het ledenregister wordt bewaard door het bestuursorgaan op de zetel van de vereniging.  
Het bestuursorgaan zal eventuele veranderingen in het ledenregister binnen 8 (acht) dagen 
na hiervan op de hoogte te zijn gebracht in het ledenregister inschrijven.  
Eventuele wijzigingen aan de persoonsgegevens van de leden moeten onmiddellijk worden 
doorgegeven aan het bestuursorgaan, dat het ledenregister zal aanpassen.  
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische 
vorm. 
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daar-
toe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en uur 
voor de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.  
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Artikel 7. Stortingsplicht 
De algemene vergadering beslist of de toegetreden leden en/of de effectieve leden een jaar-
lijkse bijdrage verschuldigd zijn, die op eerste verzoek op de rekening van de vereniging zal 
worden gestort. 
Zij zullen evenwel maximaal gehouden zijn tot het betalen van een bedrag van 150 EUR per 
jaar, zoals besloten door de algemene vergadering.  
 
Artikel 8. Rechten en verplichtingen van de effectieve leden  
De effectieve leden zijn de door de algemene vergadering definitief aanvaarde sportclubs, 
wiens naam vermeld is in het ledenregister. 
De mogelijkheid om te worden benoemd door de algemene vergadering als effectief lid is 
voorbehouden aan rechtspersonen of natuurlijke personen (ten persoonlijke titel) voorgedra-
gen door het bestuur van een als feitelijke vereniging georganiseerde sportclub, die boven-
dien een club is die instaat voor de organisatie en promotie van minimaal één van de door 
de vereniging georganiseerde stijlen, en mits naleving van de voorwaarden en procedures 
zoals opgenomen in het intern reglement (alsook alle bijhorende (tucht)reglementen en ge-
dragscodes) van de vereniging, dat te vinden is op de website van de vereniging: 
www.vkbmo.be, en dat bewaard wordt op de zetel van de vereniging. 
De aansluitingsvoorwaarden en de procedure om als effectief lid aanvaard te worden, staan 
nader beschreven in het intern reglement. 
 
De effectieve leden van de vereniging hebben stemrecht op de algemene vergadering. 
 
Artikel 9. Rechten verplichtingen van de toegetreden leden 
De toegetreden leden zijn: 
− de sportclubs die voorlopig aanvaard zijn door het bestuursorgaan en dus (nog) geen 

effectief lid zijn; of 
− de natuurlijke personen aangesloten volgens de individuele lidmaatschapsformule bij 

een toegetreden of effectief lid (sportclub) van de vereniging; of  
− andere personen die de doelstellingen van de vereniging ondersteunen of een posi-

tieve bijdrage leveren aan de vereniging. 
 
De mogelijkheid om te worden benoemd door het bestuursorgaan als toegetreden lid is voor-
behouden aan rechtspersonen, natuurlijke personen of natuurlijke personen (ten persoon-
lijke titel) voorgedragen door het bestuur van een als feitelijke vereniging georganiseerde 
sportclub.  
De aansluitingsvoorwaarden en de procedure om als toegetreden lid aanvaard te worden, 
staan nader beschreven in het intern reglement. 
Het bestuursorgaan beslist autonoom om een natuurlijke persoon al dan niet toe te laten, te 
weigeren of in aantal te beperken.   
 
Een toegetreden lid wordt door zijn toetreding geacht akkoord te gaan met het intern regle-
ment (alsook met alle bijhorende (tucht)reglementen en gedragscodes) van de vereniging. 
Toegetreden leden worden geïnformeerd over de werking van de vereniging via de website 
van de vereniging: www.vkbmo.be.  
Toegetreden leden worden beschouwd als toegetreden leden tot hun definitieve aanvaar-
ding als effectief lid door de algemene vergadering.  
De toegetreden leden hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen mits voor-
afgaandelijke schriftelijke of online aanvraag aan en mits uitdrukkelijke toelating van het be-
stuursorgaan. De schriftelijke of online aanvraag dient ten laatste 14 kalenderdagen voor de 
algemene vergadering in kwestie toe te komen bij het bestuursorgaan. 
 
Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.  
 
 

http://www.vkbmo.be/
http://www.vkbmo.be/
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Artikel 10. Toetreding en uittreding of uitsluiting  
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan tot de vereniging toetreden als effectief lid 
(in overeenstemming met de nader in het intern reglement uitgeschreven voorwaarden en 
procedure), mits aanvaarding door de algemene vergadering op voorstel van het bestuurs-
orgaan. Het verzoek tot toetreding moet schriftelijk worden gedaan aan de voorzitter van het 
bestuursorgaan.  
Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden door zijn ontslag per aangetekend schrijven in te 
dienen bij het bestuursorgaan.  
De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping van de algemene ver-
gadering. Het lid moet worden gehoord. De uitsluiting kan slechts door de algemene verga-
dering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten 
voorgeschreven voor een statutenwijziging. 
 
HOOFDSTUK 3: Bestuur  
 
Artikel 11. Benoeming en ontslag  
Het bestuursorgaan van de vereniging telt maximum veertien (14) en minimum drie (3) be-
stuurders. Indien en zolang de vereniging minder dan drie (3) leden heeft, mag het bestuurs-
orgaan bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest 
de statutaire bepaling die aan de voorzitter een doorslaggevende stem toekent, van rechts-
wege haar werking.  
Het bestuursorgaan stelt bestuurdersprofielen op met functie- en taakomschrijvingen, op ba-
sis van visie, missie en strategische doelen van de vereniging. 
De schriftelijke kandidaatstellingen worden minstens 20 dagen voor de algemene vergade-
ring gericht aan het secretariaat van de vereniging, waarna zij worden ingediend bij het be-
stuursorgaan. De schriftelijke kandidaatstellingen worden samen met de agenda aan de le-
den van de algemene vergadering gestuurd.  
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De kandidaten moeten 
fysiek of online aanwezig zijn op de algemene vergadering om zich persoonlijk voor te stellen 
tijdens de algemene vergadering.  
Het bestuursorgaan kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een secre-
taris, een penningmeester en elke andere functie kiezen die voor de goede werking van de 
vereniging noodzakelijk is.  
 
De bestuurders worden benoemd voor een bepaalde duur van vier (4) jaar, die twee (2) keer 
achtereenvolgens hernieuwd kan worden. De bestuurders zijn dus opnieuw verkiesbaar met 
een maximale aaneengesloten zittingsperiode van twaalf (12) jaar. 
De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de 
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig (30) dagen na 
de neerlegging worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door 
vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden van de bestuurder of 
in geval van wettelijke onbekwaamheid van de bestuurder.  
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan het be-
stuursorgaan. Dit ontslag zal onmiddellijke uitwerking hebben. 
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben 
de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerst-
volgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder beves-
tigen, in welk geval de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger volbrengt. 
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop 
van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de 
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.  
De akten betreffende het ontslag van de bestuurders moeten neergelegd worden op de grif-
fie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig (30) dagen na de 
neerlegging worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  
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Artikel 12. Onverenigbare functies 
Volgende mandaten en taken zijn onverenigbaar en derhalve niet cumuleerbaar met elkaar: 
− Het mandaat van voorzitter van het bestuursorgaan en de functie van directeur of per-

soneelslid met een leidinggevende functie in de vereniging. 
− Bestuurders mogen geen deel uit maken van een rechtsprekend orgaan in de vereni-

ging.   
− Bestuurders mogen geen functie uitoefenen als aanspreekpunt Integriteit (API). 
− Bestuurders mogen geen taak uitoefenen in het kader van de controlewerkzaamheden 

op de vereniging (auditcommissie, commissaris of rekeningtoezichter). 
 
Andere mandaten of taken met een potentiële onverenigbaarheid staan, niet-limitatief, op-
gelijst in het intern reglement. Zij kunnen gecumuleerd worden mits het strikt naleven van de 
beschreven voorwaarden en de beschreven procedure in het intern reglement. 
 
Artikel 13. Bevoegdheden 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn 
tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waar-
voor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is en mits de beslissingen van het 
bestuursorgaan binnen de grenzen van de vastgelegde jaarlijkse begroting vallen die werd 
goedgekeurd door de algemene vergadering. 
Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die ze nodig acht. Ieder (toegetre-
den of effectief) lid wordt door zijn toetreding geacht alle interne reglementen, met inbegrip 
van tuchtreglementen en gedragscodes, te aanvaarden en te respecteren. Indien een (toe-
getreden of effectief) lid deze reglementen niet naleeft, kan het bestuursorgaan bepaalde 
voordelen van het betrokken lid schorsen. Het niet naleven van deze reglementen kan ook 
aanleiding geven tot de uitsluiting van het betrokken lid zoals voorzien in de statuten.  
Het bestuursorgaan kan precies omschreven bevoegdheden op zijn verantwoordelijkheid 
overdragen aan één van de bestuurders of aan een derde persoon die al dan niet lid is van 
de vereniging.  
Naast de tuchtcommissie van de vereniging die bevoegd is voor het behandelen van alge-
mene tuchtzaken binnen de vereniging, zal de vereniging voor dossiers rond grensover-
schrijdend gedrag en doping een beroep doen op het Vlaams Sporttribunaal.   
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging jegens derden en in rechte als eiser of 
als verweerder. 
 
Artikel 14. Besluiten 
Het bestuursorgaan treedt in principe op als een college. 
De voorzitter of twee bestuurders roepen de vergadering van bestuurders samen, per e-mail 
of gewone post.  
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders 
aanwezig is. Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een 
andere bestuurder laten vertegenwoordigen.   
Onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en vereni-
gingen, worden de beslissingen door het bestuursorgaan genomen met een gewone meer-
derheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.  
Onthoudingen of ongeldige stemmen worden niet meegeteld.  
Bestuurders met een (potentieel) belangenconflict zullen zich verwijderen uit de vergadering 
en zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en de besluitvorming of stemming 
over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.  
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die de voorzitter 
vervangt, doorslaggevend. 
Op gemotiveerd verzoek van een bestuurder en wanneer alle aanwezige bestuurders hier-
mee akkoord gaan, is een anonieme stemming toegelaten. 
Notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan moeten worden ondertekend door 
de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.  
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Artikel 15. Vertegenwoordiging 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als 
college en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de dagelijks bestuurder(s), wordt de 
vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter of de secre-
taris, die alleen kunnen handelen, of door twee bestuurders, die gezamenlijk moeten han-
delen, voor zowel de administratieve verplichtingen als de financiële verplichtingen van de 
vereniging.  
 
Artikel 16. Intern reglement 
Het bestuursorgaan vaardigt een intern reglement uit, dat de werking van de vereniging 
vastlegt. 
Ieder effectief en toegetreden lid wordt door zijn toetreding tot de vereniging geacht dit re-
glement te aanvaarden en te respecteren.  
In geval van een tegenstrijdigheid tussen het intern reglement en het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen of de statuten van de vereniging, zal het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen respectievelijk de statuten steeds primeren.  
Het intern reglement en elke wijziging daaraan worden aan de leden meegedeeld. De laatst 
goedgekeurde versie is te raadplegen op de website van de vereniging: www.vkbmo.be en 
ligt steeds ter inzage op de zetel van de vereniging. 
 
Artikel 17. Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan één of meerdere dagelijks bestuurders benoemen die worden be-
last met het dagelijks bestuur van de vereniging alsook de vertegenwoordiging van de ver-
eniging wat dat bestuur aangaat.  
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan. 
In geval van meerdere dagelijks bestuurders, treden deze in principe op als een college.  
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken 
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging (zoals briefwisseling en bank-
verrichtingen), als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder 
belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van 
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.  
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden op vrijwillige basis door een 
schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan dan wel door de afzetting door het 
bestuursorgaan.  
De akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de dagelijks bestuurder(s) 
moeten worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen 
dertig (30) dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij 
het Belgisch Staatsblad.  
 
Artikel 18. Schriftelijke besluitvorming 
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuur-
ders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze moge-
lijkheid uitsluiten.  
 
Artikel 19. Vergoeding 
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, behoudens andersluidende beslissing 
door de algemene vergadering.  
 
Artikel 20. Controle van de vereniging 
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op 
de vereniging toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een her-
nieuwbare termijn van drie (3) jaar.  
Indien de wet niet vereist dat het toezicht op de vereniging wordt toevertrouwd aan één of 
meerdere commissarissen, stelt de vereniging een onafhankelijke auditcommissie aan.  
De auditcommissie heeft de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om te waken over de 

http://www.vkbmo.be/
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correctheid van de gevoerde boekhouding.  
De auditcommissie bestaat uit minstens twee (2) personen die geen lid zijn van het bestuurs-
orgaan, zijnde de rekeningtoezichthouders aangesteld door de algemene vergadering. De 
auditcommissie kan worden aangevuld met een onafhankelijke boekhouder en de financieel 
beheerder van het bestuursorgaan om toelichting te verschaffen. De leden van de commis-
sie moeten over de nodige financiële deskundigheid beschikken.  
De auditcommissie voert de nodige controle uit op de boekhouding van de vereniging en 
krijgt hiervoor toegang tot alle financiële informatie van de vereniging. Ze kan zich voor die 
controle laten bijstaan door externe raadgevers.  
De auditcommissie komt zo vaak als nodig samen (door bijvoorbeeld een bezorgdheid over 
de correctheid van de financiële gang van zaken binnen de vereniging), maar minstens één 
maal per jaar.  
De auditcommissie brengt verslag uit aan de algemene vergadering. 
 
HOOFDSTUK 4: Algemene vergadering  
 
Artikel 21. Samenstelling 
De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden. 
Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, 
de door het bestuursorgaan toegewezen vervanger. 
 
Artikel 22. Bevoegdheden 
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen haar toewijst. De algemene vergadering is derhalve uitsluitend bevoegd 
voor:  
- het wijzigen van de statuten; 
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging in 
geval er een bezoldiging wordt toegekend; 
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen/auditcommissie en het bepalen van 
hun bezoldiging; 
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen/auditcommissie alsook, in voorko-
mend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commis-
sarissen/auditcommissie;   
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;  
- de ontbinding van de vereniging;  
- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging; 
- de omzetting van een VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als soci-
ale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;  
- om “een inbreng om niet” van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;  
- alle andere gevallen waarin de wet of deze statuten het vereisen.  
 
De effectieve leden zijn bevoegd om alle beslissingen te nemen en handelingen te verrichten 
die verband houden met de activiteit en het voorwerp van de vereniging, binnen de bevoegd-
heden zoals hierboven gesteld.     
 
Artikel 23. Bijeenroeping van de algemene vergadering   
Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen telkens de vereniging zulks ver-
eist, in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste een vijfde van 
de leden het vraagt per aangetekende brief waarin de voorgestelde agendapunten zijn ver-
meld.  
In voorkomend geval kan de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet 
die bijeenroepen wanneer een vijfde van de leden van de vereniging het vraagt.  
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de algemene vergade-
ring bijeen per e-mail of per gewone post binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot 
bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na 
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dit verzoek.  
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de plaats, de dag en het uur van de 
vergadering. 
Alle leden, bestuurders en commissarissen/auditcommissie worden ten minste vijftien dagen 
voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk 
door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel, voorgedragen aan het 
bestuursorgaan uiterlijk twee (2) werkdagen voor de vergadering, wordt op de agenda ge-
bracht. Onderwerpen die niet op de agenda staan vermeld, kunnen in geen geval worden 
behandeld.  
Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen/auditcommissie die erom verzoeken 
wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen aan de algemene vergadering moeten worden 
voorgelegd.  
 
Artikel 24. Deelneming aan de algemene vergadering 
Effectieve leden die niet op de vergadering aanwezig zijn, kunnen zich laten vertegenwoor-
digen bij volmacht door een ander effectief lid. Elk aanwezig lid kan maximum twee (2) vol-
machten van een niet-aanwezig lid dragen. 
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris/au-
ditcommissie opgesteld verslag, neemt hij deel aan de vergadering. 
 
Artikel 25. Verloop van de algemene vergadering 
De bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris/auditcommissie geven antwoord 
op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schrifte-
lijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang 
van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde 
gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de ver-
eniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules of, in voorkomend geval, het beroepsge-
heim.  
 
Artikel 26. Besluiten 
Met uitzondering van de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigin-
gen of deze statuten voorzien in een afwijkende aanwezigheidsvereiste, is de algemene 
vergadering slechts geldig samengesteld wanneer minstens dertig procent (30%) van de 
effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Elk effectief lid heeft één stem op de algemene vergadering. Bij gelijkheid van stemmen is 
het voorstel niet aangenomen. 
Met uitzondering van de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigin-
gen of deze statuten voorzien in een afwijkende meerderheidsvereiste, worden de besluiten 
door de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van stemmen. 
Onthoudingen, ongeldige of blanco stemmen worden niet meegeteld. 
 
Artikel 27. Gewone algemene vergadering  
De algemene vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit 
binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar. 
Het bestuursorgaan licht de financiële toestand en de uitvoering van de begroting toe.  
Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke 
stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is 
alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen 
door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.  
 
Artikel 28. Buitengewone algemene vergadering 
De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraad-
slagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in 
de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig 
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of vertegenwoordigd zijn.  
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe 
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of ver-
tegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien (15) dagen volgend 
op de eerste vergadering worden gehouden.  
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stem-
men heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden mee-
gerekend.  
Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de 
vereniging, is zij alleen dan aangenomen wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stem-
men heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meege-
rekend.  
 
HOOFDSTUK 5. Overige organen  
 
Het bestuursorgaan wordt ondersteund door organen van sporttechnische, bestuurlijke, dis-
ciplinaire, medische en ethische aard zoals commissies en werkgroepen. 
Hun taken en bevoegdheden worden nader beschreven in het intern reglement.  
 
Binnen de grenzen of de werking van de vereniging mogen er geen zelfstandige of autonome 
(regionale) entiteiten ingericht worden die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van 
de door de algemene vergadering en het bestuursorgaan vastgestelde missie, visie, doel en 
beleid. 
 
Ook (het verzoek om) toelating van een lidmaatschap van een zelfstandige of autonome 
(regionale) entiteit, anders dan een club, wordt onder geen enkele omstandigheid of voor-
waarde aanvaard. 
 
HOOFDSTUK 6: Boekjaar 
 
Artikel 29. Boekjaar 
Het boekjaar van de vereniging gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 
jaar. 
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vereniging afgesloten. 
Het bestuursorgaan stelt een inventaris en de jaarrekening op, die binnen de zes (6) maan-
den na de afsluitingsdatum van het boekjaar aan de algemene vergadering wordt voorgelegd 
ter goedkeuring.  
 
HOOFDSTUK 7: Ontbinding en vereffening 
 
Artikel 30. Ontbinding 
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding van rechtswege zoals voorzien in artikel 2:111 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de ontbinding door de rechtbank 
om wettige redenen zoals voorzien in artikel 2:113 van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen, kan de vereniging op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van 
de algemene vergadering genomen onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van 
het voorwerp of van het belangeloos doel van de vereniging.  
Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van 
de algemene vergadering vermeld worden.  
 
Artikel 31. Vereffening 
De vereniging wordt vereffend door één of meer vereffenaars, die behoudens in geval van 
gerechtelijke ontbinding worden benoemd door de algemene vergadering die beslist bij ge-
wone meerderheid. 
Tenzij de algemene vergadering of de rechtbank anders beslissen, heeft of hebben de 
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vereffenaar(s) de bevoegdheden zoals voorzien in artikel 2:121 en 2:122 van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen.  
 
Artikel 32. Het vereffeningssaldo 
Het actief zal, na aanzuivering van het passief, worden overgedragen aan een vereniging 
met een belangeloos doel. De bestemming van het vereffeningssaldo wordt vastgesteld door 
de algemene vergadering. 
De sluiting van de vereffening, en meer bepaald het ontbindingsbesluit, de benoeming en 
de ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s), worden neergelegd op de griffie van de onder-
nemingsrechtbank. Binnen dertig (30) dagen na de neerlegging dient het besluit bij uittreksel 
bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.   
 
HOOFDSTUK 8: Algemene bepalingen  
 
Artikel 33. Woonstkeuze 
Elk lid van het bestuursorgaan of de dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen 
op de zetel van de vereniging, voor alle materies die de uitoefening van zijn mandaat raken.  
 
Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid 
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vereniging en de uitvoering van deze statuten, 
tussen de vereniging, haar (toegetreden) leden, bestuurders, commissarissen en vereffe-
naars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbank in wiens 
rechtsgebied de zetel van de vereniging is gevestigd, tenzij de vereniging er uitdrukkelijk 
aan verzaakt. 
 
Artikel 35. Gemeen recht 
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig 
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die 
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en ver-
enigingen worden geacht niet te zijn geschreven. 
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BIJLAGE 2. BESTUURDERSPROFIELEN 

1.1. SITUERING  

De functieprofielen binnen het bestuursorgaan sluiten zoveel als mogelijk aan bij de missie, de visie en 

de strategische doelen die we als de Vlaamse Kickboks en Muaythai Organisatie willen bereiken en de 

waarden die  die we als organisatie willen uitdragen.  

De missie zoals deze verankerd is in de statuten bestaat er in :  

- alle vormen van muaythai-kickboksen te promoten, te organiseren, te beoefenen en te 

verspreiden in Vlaanderen en in Brussel. 

- op te treden als hergroeperende en overkoepelende organisatie voor personen en 

verenigingen die muaythai-kickboksen beoefenen.  

- elke doelgroep, van de jonge recreant tot de topsporter, inclusief personen met een beperking 

uitzicht te geven op een levenslange ethische en medische verantwoorde beoefening van 

muaythai-kickboksen. 

VKBMO wil dit realiseren met een behoeftegerichte en innoverende aanpak en met een transparant, 

efficiënt en goed bestuur.  

Om deze missie te realiseren wordt er gestreefd naar een samenstelling van het Bestuursorgaan met 

sterke strategische profielen met een brede of een specifieke kennis en kunde in één of meerdere 

deeldomeinen. Om op die manier bij te dragen tot een verhoogde kwalitatieve besluitvorming binnen 

het vooropgestelde beleid.  

Onderstaande deeldomeinen dragen bij tot deze sterke strategische profielen. Deze kunnen verdeeld 

worden over de verschillende bestuurders: 

- Kennis in de werking van de cluborganisatie en -bestuur van de aangesloten clubs 

- Ervaring in recreatieve of competitieve sportbeoefening 

- Ervaring in topsport  

- Ervaring met risicobeheer, ethische en medische aspecten in de muaythai-kickboksen context  

- Kennis over relevante wetten, decreten en regelgeving voor de sportclubs en de sportfederatie  

- Ervaring met financiële aangelegenheden in een vzw context  

- Ervaring met juridische aangelegenheden in een vzw context 

- Ervaring met personeelsbeleid en werkgeversmaterie 

- Ervaring in communicatiebeleid 

- Ervaring met promotie en marketing 

- Ervaring met sociologisch / maatschappelijk werk  

- Kennis van IT ontwikkeling 

- Ervaring met projectmanagement 

- Uitdragen van onze waarden en normen zoals omschreven in onze missie en onze visie 

Daarnaast streeft het bestuursorgaan naar een ruime diversiteit op het vlak van gender, leeftijd en 

etniciteit. De huidige en de gewenste bestuurdersprofielen worden in functie van het evoluerende 

beleid en bij het ontstaan van elke vacature telkens geëvalueerd.  
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1.2. ALGEMENE EIGENSCHAPPEN BESTUURDERSPROFIEL 

Elke bestuurder dient zoveel mogelijk van volgende eigenschappen in zich te dragen. Hij of zij:  

- Kan voldoende tijd vrijmaken om de vergaderingen van het bestuursorgaan voor te bereiden, 
actief bij te wonen en om de bestuurlijke taken uit te voeren (4-8u/ per maand).  
Het bestuursorgaan komt 6x per jaar samen waarvan ongeveer de helft online.  

- Heeft interesse in alle aspecten van de brede werking van de VKBMO al dan niet gecombineerd 

met een bijzondere interesse in één of meerdere deelgebieden  

- Is bereid vanuit zijn/haar affiniteit voor één of meerdere deeldomeinen dossierkennis en 

expertise op te bouwen, de werking op te volgen en te begeleiden. Waar nodig te zetelen in 

een commissie, een werkgroep of zich als vertegenwoordiger te engageren. 

- Is tijdens de bijeenkomsten van het bestuursorgaan het aanspreekpunt, de spreekbuis en 
rapporteert voor zijn/haar gekozen deeldomein(en). 

- Is een teamspeler met een democratische ingesteldheid die zich kan verzoenen met de 

beslissingen van het bestuursorgaan, ook als die beslissingen niet in overeenstemming met 

zijn/haar persoonlijke mening.  

- Is zich bewust van de missie, de visie en de doelstellingen van de VKBMO en onderschrijft die 

voluit. 

- Heeft bij voorkeur ervaring en kennis van de clubwerking.  

- Kan als lid van het bestuursorgaan het clubbelang overstijgen en handelen en deelnemen aan 

de besluitvorming in het algemeen belang van de vereniging op federatieniveau.  

- Heeft strategische inzichten in relevante domeinen in de wereld van muaythai-kickboksen  

- Kan het bestuursbeleid en de waarden van de VKBMO mee uitdragen binnen zijn/haar netwerk 

op een positieve manier. 

- Is besluitvaardig.  

- Is niet bang voor de eigen mening uit te komen, foutief gedrag of potentiële tegenstrijdige 

belangen van een collega aan te kaarten. Hij/zij speelt de bal en niet de man. 

- Kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie en stelt zich zo nodig terughoudend op 

- Is vlot bereikbaar bij vragen of problemen via telefoon of mail, en maakt tijd voor het 
doornemen van interne of externe nota’s 

- Is een toonbeeld op vlak van integriteit, verantwoordelijkheidszin, toewijding en loyaliteit. 

- waakt mee over het naleven van wetgeving en reglementering die van toepassing zijn op de 

sportfederatie (decreten en besluiten m.b.t. de sport en vzw-wetgeving). 

- Is zich goed bewust van en is bereid te waken over het risicobeheer en alle aspecten in 

verband met de ethische-medische verantwoorde vechtsportbeoefening. 

- Is zich goed bewust van zijn rol als lid van het bestuursorgaan, ten opzichte van de rol van het 

managementteam en de rol van de algemene vergadering (ALV). 

- Is zich goed bewust van zijn rol ten aanzien van het beleid, de werking en verstandhouding en 

functie tegenover het personeel. 

- Kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht 

op het zelf opnemen van taken van operationeel beleid. 

- Kan toezicht houden op de uitvoering van de strategische keuzes en operationele 

doelstellingen van de VKBMO o.b.v. het beleidsplan en rekening houdend met de missie. 

- Denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van de VKBMO ter 

voorbereiding op een nieuw strategisch beleid. 

- Ziet verbeteringen voor de VKBMO op het vlak van bestuur, werking, financiën en logistiek. 

- Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken 

- Staat open voor overleg en hecht belang aan een goede communicatie  
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1.3.  BESTUURDERSPROFIEL VOORZITTER 

De voorzitter staat in voor een goede werking van het bestuursorgaan en waakt erover dat het 

bestuursorgaan al zijn taken en verantwoordelijkheden opneemt.  

1.3.1. Specifieke taken van de voorzitter  

- Aansturen en coördineren van het algemeen bestuur van de VKBMO  

- Toezicht houden op de goede werking van het bestuursorgaan; in het bijzonder inzake het 

opstellen van de agenda, het verloop van de vergadering en de besluitvorming 

- Zorgen voor een goede taakverdeling binnen het bestuursorgaan  

- Opvolgen dat de besluiten van het bestuursorgaan uitgevoerd worden. Hij doet regelmatig 

genomen beslissingen door het bestuursorgaan uitvoeren. 

- Waken voor de naleving van de statuten, het intern reglement, en alle andere regels en 

bepalingen  

- Problemen signaleren en oplossingen aandragen en deze bespreken met de bestuurders of 

het managementteam 

- Streven naar een goede interne en externe vertegenwoordiging van het bestuur, en zelf een 

deel van deze vertegenwoordiging op zich nemen  

- Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd 

in het meerjarenbeleidsplan  

- Leiden van de jaarlijkse algemene vergadering  

- Toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de algemene vergadering  

- Verantwoording afleggen aan de algemene vergadering 

- Hij ondertekent alle akten, processen-verbaal, notulen en andere gewichtige stukken met een 

andere bestuurder. Hetzij de secretaris voor de administratieve stukken, hetzij de financieel 

beheerder voor de financiële stukken. 

 

1.3.2. Gewenste competenties van de voorzitter  

Naast de eigenschappen van het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de voorzitter over zoveel 

mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

- Ervaring hebben in het besturen van een democratisch functionerende vereniging  

- Ervaring hebben met algemeen management 

- Ervaring hebben in het leiden van besprekingen, het voeren van onderhandelingen, en het 

verzoenen van tegengestelde standpunten  

- In staat zijn beslissingen van het bestuursorgaan om te zetten in adequate acties  

- Een eigen positief-kritische mening combineren met een flexibele instelling  

- Beschikken over sterke communicatieve vaardigheden  

- In staat zijn de visie van VKBMO uit te dragen  

- In staat zijn mensen te motiveren en de teamgeest in het bestuur en de VKBMO in het 

algemeen te bevorderen 

- Een grote verantwoordelijkheidszin hebben en stressbestendig zijn  

- Voldoende tijd aan de opvolging van de federale werking kunnen besteden (+-8u/week) 

- Voldoende aanwezig zijn op federale evenementen van allerlei aard 

- Een netwerk hebben of bereid te zijn uit te bouwen in de sportsector 

 

1.4.  PROFIEL ONDERVOORZITTER 

 

1.4.1. Specifieke taken van de ondervoorzitter  
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- De voorzitter bijstaan met raadgevende stem  

- De voorzitter vervangen bij diens onbeschikbaarheid door het overnemen van het 

voorzitterschap van de vergaderingen van het bestuursorgaan en andere overlegorganen  

 

1.4.2. Gewenste competenties van de ondervoorzitter  

Aangezien de ondervoorzitter de voorzitter moet kunnen adviseren en vervangen dient hij naast de 

eigenschappen uit het algemeen bestuurdersprofiel ook te beschikken over zoveel mogelijk 

competenties die voor de voorzitter van toepassing zijn.  

De ondervoorzitter heeft een goede kennis van de beleving van Muaythai-kickboksen binnen alle 

geledingen van de VKBMO. 

 

1.5. PROFIEL SECRETARIS 

 

1.5.1. Specifieke taken van de secretaris 

- Stelt de verslagen op van de algemene vergadering en van de bijeenkomsten van het 

bestuursorgaan 

- Bewaart alle verslagen en documenten die verband houden met de werking van de VKBMO 

- Ondertekent, samen met de voorzitter, of met de persoon die de voorzitter vervangt wanneer 

deze verhinderd is, alle administratieve verslagen of documenten 

- Ondertekent en verstuurt de oproepingen en stelt de briefwisseling op 

- Initieert, coördineert en bewaakt de beleids-, advies- en besluitvormingsprocessen, rekening 

houdend met de afspraken van goed bestuur 

- Adviseert en ondersteunt het bestuursorgaan 

- Verzorgt de correspondentie van het bestuursorgaan en kan communiceren in een stijl die 

afgestemd is op de ontvanger 

- Is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in verband met de door de wet voorziene 

publicatiemaatregelen en voor de neerlegging van documenten bij officiële instanties 

- Staat de voorzitter bij in de uitoefening van diens functies 

 

1.5.2. Gewenste competenties van de secretaris 

Naast de eigenschappen uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de secretaris over zoveel 

mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

- Beschikt over een relevante redactionele vaardigheden  

- Denkt op strategisch en conceptueel niveau, kan daarbij de lange termijn overzien en is in staat 

de integraliteit te bewaken  

- Heeft ervaring met projectmanagement en het aansturen van werkgroepen tot en met de 

uitvoering  

- Is goed bekend in het werkveld, volgt actief externe ontwikkelingen op het gebied van wet- en 

regelgeving  

- Is zelfstandig, overtuigend, initiatiefrijk, klantgericht en ondernemend  

- Geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het bestuursorgaan en het managementteam  

- Creëert draagvlak en eenheid op verschillende niveaus en maakt op natuurlijke en zorgvuldige 

wijze verbinding  

- Voelt zich thuis in een organisatie die volop in beweging is en schakelt gemakkelijk tussen het 

strategische, tactische en operationele niveau  
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- Heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van het 

bestuursbeleid  

- Is in staat besluiten van het bestuursorgaan om te zetten in adequate acties 

 

1.6. PROFIEL FINANCIEEL BEHEERDER  

 

1.6.1. Specifieke taken van de financieel beheerder  

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken. 

Onder zijn/haar verantwoordelijkheid en in overleg met het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur 

en/of het managementteam worden de financiële middelen van de VKBMO beheerd. Hiertoe kunnen 

volmachten toegekend worden het dagelijks bestuur en/of aan het managementteam.  

Daartoe neemt de Financieel Beheerder volgende specifiek taken op zich:  

- toezien op het opmaken van de rekeningen en de verantwoording van de inkomsten en 

uitvagen 

- Samen met het dagelijks bestuur / managementteam een begrotingsvoorstel opmaken en 

voorleggen aan het bestuursorgaan 

- Bewaken van de begroting en de toegekende budgetten, signaleren van afwijkingen t.o.v. de 

toegekende budgetten en formuleren van voorstellen voor tussentijdse bijsturingen  

- Aansturen van en toezicht houden op het dagelijks financiële beheer (boekhouding voeren, 

opstellen van het financieel jaarverslag, het bijhouden van een financieel archief, etc.) 

- Aansturen van en toezicht houden op het werven van financiële middelen (subsidies, fondsen, 

donateurs, sponsors, etc.)  

- Aansturen van en toezicht houden op het voldoen van alle financiële, sociale, fiscale en 

juridische verplichtingen  

- Aansturen van en toezicht houden op alle verzekeringen  

- Voorstellen van de jaarrekening en de begroting aan de jaarlijkse algemene vergadering  

- Afleggen van financiële verantwoording tijdens de jaarlijkse algemene vergadering 

- Voorstellen van kandidaten voor de taak van rekeningtoezichthouders aan de algemene 

vergadering, die autonoom beslist over de benoeming ervan  

- Overhandigen van de boekhouding aan de rekeningtoezichter.  

- Bewaart de gelden van de VKBMO. Hij zorgt voor de invordering van de aan de VKBMO 

verschuldigde sommen en ondertekent, samen met de voorzitter of met de ondervoorzitter 

die de voorzitter vervangt wanneer deze verhinderd is, alle kwitanties. 

- Volgt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de VKBMO op. 

- Jaarlijks een verklaring opmaken van het bezit van de vereniging. 

 

1.6.2. Gewenste competenties van de financieel beheerder  

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de financieel beheerder over 

zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

- Is financieel deskundig onderlegd (academische opleiding), en heeft een uitgesproken aanleg 

voor en affiniteit met het beheer van financiële middelen  

- Is goed vertrouwd met het financieel beheer van een vzw  

- Heeft een actieve rol bij de diverse financiële processen in het bestuur en het ontwikkelen van 

het financiële bestuursbeleid  

- Is in staat besluiten van het bestuursorgaan om te zetten in adequate acties 
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Verloningsvorm Uurloon Kilometervergoeding VKBMO Licentie

OPLEIDINGEN

VKBMO docent (trainers, officials, …)
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO 0,3707 Gratis Hoodie + T-shirt

VKBMO examinator
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO 0,3707 Gratis Hoodie + T-shirt

VKBMO verbeterwerk
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO - - -

VKBMO auteur cursusmateriaal
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO - Gratis -

VTS docent A.O.P. contract Verloningstabel VTS Verloningstabel VTS Gratis Hoodie + T-shirt
VTS examinator A.O.P. contract Verloningstabel VTS Verloningstabel VTS Gratis Hoodie + T-shirt
VTS verbeterwerk A.O.P. contract Verloningstabel VTS Verloningstabel VTS - -
VTS auteur cursusmateriaal A.O.P. contract Verloningstabel VTS - - -
GRADUATIES

VKBMO hoofdexaminator
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO 0,3707 Gratis Hoodie + T-shirt

VKBMO assistentexaminator
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO 0,3707 Gratis Hoodie + T-shirt

VKBMO auteur technische ontwikkelingslijn
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO 0,3707 Gratis Hoodie + T-shirt

INITIATIES
Promotie MUKI door VKBMO - Hoodie + T-shirt
Schoolsportdagen MUKI door VKBMO - Hoodie + T-shirt
Bedrijfsportdagen MUKI door VKBMO - Hoodie + T-shirt
Evenementen MUKI door VKBMO - Hoodie + T-shirt
TOPSPORT

Hoofdcoach selectie/nationale training 
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO 0,3707 Gratis Hoodie + T-shirt + teamkledij Bellypad + pads gebruik

Assistent coach selectie/nationale training 
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO 0,3707 Gratis Hoodie + T-shirt + teamkledij Bellypad + pads gebruik

Hoofdcoach internationale begeleiding - -
Assistent coach internationale begeleiding - -
Hoofdcoach opvolging atleten bij GRITT e.a. - - 0,3707 - - -
Hoofdcoach toegang tot nationale events
Assistent coach toegang tot nationale events

Bestuurders
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO 0,3707 Gratis Hoodie -

Commissieleden
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO 0,3707 Gratis Hoodie -

ANDERE

Vrijwillige fotografen, videografen, ringspeakers, … - - 0,3707 - T-shirt -

Modellen voor cursusmateriaal
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO 0,3707 - - -

Mascotte
Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker

Vergoedingstabel VKBMO 0,3707 - - -

Officials
Vergoedingstabel 
officials VKBMO

Vergoedingstabel officials 
VKBMO

0,3707 Gratis Officials kledij -

De nationale trainers en hun assistenten hebben toegang tot alle nationale competities onder auspicien van VKBMO. Zij kunnen via ons secretariaat een toegang als coach aanvragen bij 
de promotor. VKBMO voorziet in dit geval geen verloning of kilometervergoeding.

BESTUURSLEDEN EN COMMISSIELEDEN VKBMO en afgevaardigde voor BKBMO vanuit VKBMO

Andere

Vrijwilligersvergoeding 
Verenigingswerker   
Overeenkomst partner

Verloningstabel VKBMO        
Overeenkomst partner

0,3707        
Overeenkomst partner

Er is geen financiële vergoeding voorzien voor de begeleiding. VKBMO dekt alle aantoonbare onkosten 
m.b.t. de reis en verblijfskosten incl. transport, verzekeringen, eten en drinken.
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Jeugdontmoeting C-gala B-gala A-gala Externe organisator

OFFICIALSTEAM (betaling door promotor)
Promotorslicentie VKBMO (vooraf storten aan VKBMO) Gratis Gratis Gratis Gratis € 200,00
Voorweging - - € 150,00 € 150,00 € 200,00
Hoofdofficial € 140,00 € 180,00 € 200,00 € 220,00 € 260,00
Administrator € 90,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 130,00
Official 1 € 90,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 130,00
Official 2 € 90,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 130,00
Official 3 € 90,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 130,00
Official 4 € 90,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 130,00
Extra official op aanvraag € 90,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 130,00

Boete tijdsoverschrijding (laatste wedstrijd start <5uur) 50 euro per official 50 euro per official 50 euro per official 50 euro per official 50 euro per official

Grote boete tijdsoverschrijding vanaf 2de uur Dubbel tarief Dubbel tarief Dubbel tarief Dubbel tarief Dubbel tarief
OVERZICHT KOSTEN (per situatie) NU 420 / 490 euro NU 500 euro NU 600 euro NU 700 euro NU 900 euro
Basispakket (licentie, official, admin + 4 officials) € 590,00 € 630,00 € 700,00 € 770,00 € 1.110,00
Basispakket + boete € 890,00 € 930,00 € 1.000,00 € 1.070,00 € 1.410,00
Basispakket + grote boete € 1.180,00 € 1.260,00 € 1.400,00 € 1.540,00 € 2.020,00
Basispakket + extra official - - € 800,00 € 880,00 € 1.240,00
Basispakket + extra official + boete - - € 1.150,00 € 1.230,00 € 1.590,00
Basispakket + extra official + grote boete - - € 1.600,00 € 1.760,00 € 2.280,00
Basispakket + voorweging - - € 850,00 € 920,00 € 1.310,00
Basispakket + voorweging + boete - - € 1.150,00 € 1.220,00 € 1.610,00
Basispakket + voorweging + grote boete - - € 1.550,00 € 1.690,00 € 2.220,00
Basispakket + voorweging + extra official - - € 950,00 € 1.030,00 € 1.440,00
Basispakket + voorweging + extra official + boete - - € 1.300,00 € 1.380,00 € 1.790,00
Basispakket + voorweging + extra official + grote boete - - € 1.750,00 € 1.910,00 € 2.480,00
ANDERE KOSTEN
Parkeerkosten voor alle officials Promotor Promotor Promotor Promotor Promotor
Hoofdofficial op nationaal kampioenschap (OBK) € 200,00 - - - -
Official op nationaal kampioenschap (OBK) € 150,00 - - - -
Aanwezigheid arts (lijst RVSP) VJSF*
EHBO met ambulance VJSF*

* VJSF voorziet een premie voor het inhuren van een arts vanop de RVSP-lijst en EHBO met ambulance voor jeugdontmoetingen. 

NOTA: VKBMO rekent de federatievergoeding voorlopig niet meer aan voor effectieve leden.

NOTA: de volledige vergoeding voor het officialsteam voldoe je voor aanvang van het evenement bij de hoofdofficial.

De voorwaarden waaraan je moet voldoen kan je opvragen info@vkbmo.be.



 Vergoedingstabel vrijwilligers l Vlaamse Kickboks en Muaythai organisatie // Versie 2022

Basis Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 Categorie 5

VKBMO diploma hulp-initiator VTS diploma initiator MUKI VTS diploma trainer B MUKI
Regent / bachelor L.O. met 
VTS diploma trainer B MUKI

VTS diploma trainer A MUKI
Licentiaat / master L.O. met 
diploma van trainer A MUKI

VTS start2coach Regent / bachelor L.O. Licentiaat / master L.O. VTS toptrainer in MUKI
Alle andere vrijwilligers buiten 
docenten en trainers.

Regent / bachelor L.O. met 
VTS diploma trainer A MUKI

Licentiaat / master L.O. VTS 
met diploma trainer B MUKI

Bijkomend voor de 
gehandicaptensport: 
gegradueerde / bachelor 
kinesitherapie

Bijkomend voor de 
gehandicaptensport: 
gegradueerde / bachelor 
kinesitherapie met VTS 
diploma trainer B MUKI

Bijkomend voor de 
gehandicaptesport: 
gegradueerde / bachelor 
kinesitherapie met VTS 
diploma trainer A MUKI

Bijkomend voor de 
gehandicaptensport: licentiaat 
/ master kinesitherapie met 
VTS diploma van trainer A in 
de sporttak in kwestie (of 
geassimileerd)

Opleidingen docenten, examinators, verbeterwerk € 14,50 € 15,00 € 16,00 € 18,00 € 19,00 € 20,00
Graduatie hoofdexaminator € 15,50 € 16,00 € 17,00 € 19,00 € 20,00 € 21,00
Graduatie assistentexaminator € 14,50 € 15,00 € 16,00 € 18,00 € 19,00 € 20,00
Auteurs € 14,50 € 15,00 € 16,00 € 18,00 € 19,00 € 20,00
Initiators indien vergoeding voorzien door VKBMO € 14,50 € 15,00 € 16,00 € 18,00 € 19,00 € 20,00
Hoofdcoach nationaal team € 15,50 € 16,00 € 17,00 € 19,00 € 20,00 € 21,00
Assistentcoach nationaal team € 14,50 € 15,00 € 16,00 € 18,00 € 19,00 € 20,00
Alle andere vrijwilligersfuncties € 14,50 € 15,00 € 16,00 € 18,00 € 19,00 € 20,00
Bestuurdersleden per officiële vergadering € 30,00 - - - - -
Commissieleden per officiële vergadering € 30,00 - - - - -

Netto verloning (indien via vrijwilligersvergoeding of verenigingwerk uitbetaald)

NOTA: VTS diploma risicovechtsporten kan gelijkgeschaald worden indien men dit voor 2022 behaalde. Deze overgangsmaatregel geld tot 2026.

NOTA: de vrijwilliger is zelf verantwoordelijk om erop toe te zien dat men niet de maximum grens per jaar overschrijd voor vrijwilligersvergoedingen of binnen het statuut van de verenigingswerker.

NOTA: de vrijwilliger kan niet op eigen initiatief extra werk verrichten. Het moet steeds op vraag van de federatie gebeuren en dus met goedkeuring. De goedkeuring kan gegeven worden door de voorzitter of de betrokken coördinator van 
het project.



BIJLAGE 6: KWALITEITSKADER

Vanaf 2024 Vanaf 2025 Vanaf 20??
Nieuwe clubs Recreatief Competitie niveau C Competitie niveau B 

(advies)
Competitie niveau A 

(advies)
Topsportomgeving 

(advies)

Aansluitende club Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5
Officiële aanvraag indienen (online formulier vanaf sept. 2022 beschikbaar) 
Bieden muaythai en/of kickboksen aan binnen hun werking
Kennismakend gesprek met personeelslid of bestuurder
De minimumleeftijd van clubverantwoordelijke is 21 jaar
De hoofdcoach kan minimaal 5 jaar relevante ervaring aantonen
Voldoen van het jaarlijks clublidgeld in de maand januari of z.s.m. na aansluiting
Basisopleiding federatiekennis volgen (online module vanaf sept. 2022 beschikbaar)
Toegangsproef basisopleiding federatiekennis afleggen

De club bezorgd het huishoudelijk reglement aan de federatie
De hoofdcoach heeft het diploma VTS Start2Coach MUKI behaald
De hoofdcoach heeft de aanvullende S2C federatie module behaald (RVSP)
De hoofdcoach heeft een geldend EHBO attest (3 j.) of brevet (5 j.)
De club heeft een API met geldig diploma

De hoofdcoach heeft de interne opleiding competitie deel 1 gevolgd
De hoofdcoach heeft een recente opleiding reanimatie gevolgd
De hoofdcoach heeft het diploma Brown Kahn of Brown Belt behaald

De hoofdcoach heeft het diploma VTS Initiator MUKI behaald
De hoofdcoach heeft de interne opleiding competitie deel 2 gevolgd
De hoofdcoach heeft het diploma Black Kahn of Black Belt behaald

De hoofdcoach heeft het diploma VTS Trainer B MUKI behaald

De hoofdcoach heeft het diploma VTS Trainer A MUKI behaald
Een actieve coach heeft een Adel certificate behaald max. 2 jaar oud
De club heeft aantoonbare kennis van de internationale reglementen WAKO en/of IFMA

Aansluiting bij erkende sportfederatie
Toegang tot de OALV
Stemrecht bij het OALV (indien aan voorwaarden voldaan)
Verzekering van leden
Ontvangen de VKBMO nieuwsbrief
Mogen deelnemen aan VKBMO interne opleidingen
Mogen deelnemen aan VKBMO seminars
Komen in aanmerking voor kortingen voor VKBMO leden 
Komen in aanmerking voor het VJSF
Mogen gebruik maken van het MOT project e.a. VKBMO materialen
Mogen deelnemen aan VKBMO competities
Mogen deelnemen aan selectietrainingen / deel uitmaken van het nationale team
Mogen een competitie organiseren onder de voorwaarden van erkende club
Mogen een competitie organiseren onder de voorwaarden van promotor

NOTA Dit stramien is van toepassing voor elke nieuwe club die wenst aan te sluiten bij VKBMO vanaf 8 mei 2022.

Dit stramien is van toepassing voor elke reeds aangesloten club die het officiële label van een bepaalde categorie wenst te bekomen.

Clubs aangesloten voor 8 mei 2022 en reeds in orde met de op dat moment geldende aansluitingsvoorwaarden krijgen de rechten van categorie toegewezen zonder officieel label

Clubs aangesloten voor 8 mei 2022 die nog niet in orde zijn met de op dat moment geldende aansluitingsvoorwaarden krijgen de tijd om zich in regel te stellen tot 1 januari 2023.
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CNTSLAGNEMENNE SESTUURSLEDEN

Edegem
08 mei2022

Naam Adres Handtekeníng
Bekkers Olaf We*plaatsen 55, 3920 Lommel

Boons Herman Bergeneindestraat 36, 3454 Rummen

El Bouidaini Rachid Tolstraat 38, 2000 Antwemen

Huysmans Danny Geerdegem-&honenberg 32,2800 Mechelen

Somers Daniella t\ilolenstraat 88. 2960 Brecht

Van Acker Pafrick WolÍputstraat 149/201, 9041 Gent

Van Den Heuvel Noël Edevallei 8 bus 3-02. 9990 Maldeqem
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