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Online 

12 juni 2022 (10.00)

 

 

Agendapunten Wat Wie Tijd 

1 Welkomstwoord voorzitter  Patrick  

2 Goedkeuring verslag Besluitvorming Iedereen  

3 Goedkeuring datum bestuursorgaan 11/09/2022 Besluitvorming Iedereen  

4 Mededelingen met betrekking tot belangenconflicten Controle Iedereen  

5 Goed bestuur – Standaardprocedures Informatief Alex  

6 Voorstel vaste jaarplanning voor terugkerende events/opleidingen Besluitvorming Britt  

7 Voorstel schakeltraject initiator MUKI Besluitvorming Britt  

8 Pointers nieuw kwaliteitskader voor VKBMO-clubs Informatief Britt  

9 Contract tussen promotors en VKBMO Informatief Patrick  

10 Voorstel aankoop nieuw competitie/promotie materiaal Besluitvorming Patrick  

11 Vastleggen voorwaarden goedgekeurde wedstrijdring Besluitvorming Britt  

12 STAVAZA Thaigo Gym Informatief Alex  

13 Evaluatie schoolsportdagen – LUUKS Informatief Alex  

14 Varia    

Frigo (bespreken we volgende vergadering) 

- Agendapunten 5, 12 en 13 zullen later opgenomen worden wegens afwezigheid van Alex. 

Diepvries (komt later op het jaar op de vergadering) 

-  
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TO DO’s Wie? Tegen wanneer? 

Feedback jaarplanning i.h.k.v. graduaties Olaf en Michael 1 augustus 2022 

Navraag bachelors en masters L.O. mogen zij ook 

meteen het schakeltraject MUKI doen? 

Britt 1 augustus 2022 

Cursus promotors doorsturen aan Britt Olaf 1 augustus 2022 

Veiligheidscheck + cursus promotors bekijken Britt Loop van 2023 

Mail i.v.m. titelaanvraag Liedekerke versturen Patrick 1 juli 2022 

 

VERSLAG 

Inleiding – welkomstwoord  

VKBMO heeft een zeer speciale week achter de rug. Gianny De Leu wint voor het eerst 3 maal op rij goud. Eerst 

bij de jeugd 16/17 jaar daarna bij de U23 en nu bij de seniors. Hij won ook de rising star award. Daarnaast 

ontving BKBMO deze week ook officieel de erkenning van het BOIC.   

Agendapunt 2 – Goedkeuring verslag 

Het verslag van 8 mei 2022 werd unaniem goedgekeurd. 

Agendapunt 3 – Goedkeuring datum bestuursorgaan 

De volgende bestuursvergadering zal online doorgaan op zondag 11 september 2022 om 10.00 uur. 

Agendapunt 4 – Mededelingen met betrekking tot belangenconflicten 

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

Agendapunt 5 – Goed bestuur – standaardprocedures 

Wegens familiale omstandigheden kan Alex niet aanwezig zijn voor de uiteenzetting van dit agendapunt. Wij 

nemen dit op een later tijdstip op. 

Agendapunt 6 – Voorstel vaste jaarplanning voor terugkerende events/opleidingen 

Voorstel om voor bepaalde events en opleidingen met een vaste jaarplanning te werken. Op deze manier kunnen 

we de workload spreiden en weten clubs ruim op voorhand in welke periode specifieke zaken doorgaan. 

Een voorbeeld dat hierbij gegeven werd: 

• September: Start2coach 

• Oktober: graduaties kickboksen 

• Herfstvakantie: sportkamp 

• Februari: opstart initiator VTS MUKI 

• Laatste weekend februari/eerste van maart: BK jeugd 

• April: graduaties muaythai 

Ook andere zaken kunnen hierin opgenomen worden bv. opleiding/bijscholingsmoment officials, VKBMO awards, 

uitstap officials, vrijwilliger dag, … 
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Olaf en Michael geven nog feedback i.v.m. de graduaties. 

 

 

 

Agendapunt 7 – Voorstel schakeltraject initiator MUKI 

Het stramien voor de opleiding initiator MUKI werd ingediend bij de Vlaamse Trainersschool. De VTS-taskforce zal 

dit in de loop van juni/juli goedkeuren of afkeuren. Naast het stramien werd er ook een aanvraag tot een 

‘schakeltraject’ ingediend. Dit traject zal enkel in 2023 georganiseerd mogen worden mits goedkeuring van de VTS-

taskforce en ziet er als volgt uit: 

• Aanvullende opleiding voor initiators risicovechtsporten 

• 1 uur theorie: federatie en geschiedenis van het Muaythai/kickboksen 

• 5 uur praktijk: basistechnieken muaythai/kickboksen met meer focus op elleboog en clinchtechnieken 

• 1 praktische proef met mondelinge bevraging van de theorie 

• Zal éénmalig georganiseerd worden, bij grote interesse tweemaal in 2023 

Het bestuur besluit om na goedkeuring van het schakeltraject alle betrokken partijen één voor één aan te spreken. 

Wij zullen de kosten voor dit schakeltraject als federatie dragen. 

Bijkomende vraag: 

Kunnen bachelors en masters L.O. ook meteen dit schakeltraject volgen of moeten zij de uitgebreide praktijk en 

stage doen? 

 

Agendapunt 8 – Gedetailleerde voorstelling nieuwe kwaliteitskader 

Sinds 8 mei is het nieuwe kwaliteitskader voor aansluitende clubs in voege gegaan. Het is belangrijk dat het bestuur 

dit kader goed kent en bij twijfel de leden of potentiële leden doorverwijst naar het secretariaat. 

Enkele belangrijke pointers: 

• Elke NIEUWE club vanaf 8 mei moet voldoen aan de nieuwe voorwaarden voor aansluiting 

• Clubs die reeds in orde waren of in het verleden als volwaardig lid aanvaard werden o.b.v. de 

aansluitingsvoorwaarden die op dat moment van toepassing waren worden automatisch ingeschaald in 

categorie 2 zonder toekenning van het officieel label 

• Clubs die reeds aangesloten waren maar nog niet in orde waren op 8 mei krijgen tijd tot 1 januari 2023 

om zich in orde te stellen met de oude regels. Wie op die datum niet voldoet zal moeten voldoen aan de 

nieuwe aansluitingsvoorwaarden. 

• Vanaf 2023 kunnen labels aangevragen worden voor categorie 1 t.e.m. 3 

• De labels voor categorie 4 en 5 kunnen pas opengesteld worden van zodra er een VTS-trainer B opleiding 

MUKI is. 

Met het nieuwe kwaliteitskader kan elke club aansluiten op een laagdrempelige manier. Zo kunnen wij als federatie 

hen toeleiden naar de juiste opleidingen met het oog op kwaliteit en veiligheid. Als federatie is het onze taak om 

zoveel mogelijk clubs die onze sport beoefenen te begeleiden en ondersteunen.  
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Agendapunt 9 – Contract tussen promotors en VKBMO 

In de toekomst zal een soort van contract tussen VKBMO en een promotor van events nodig zijn. Wij als federatie 

moeten steeds kunnen aantonen wie de promotor is waarmee wij samenwerken. Controles op financiële stromen 

bij deze events worden de laatste jaren opgeschroefd.  

Het bestuur is van mening dat het nuttig zou zijn om naast het opstellen van dit contract er ook een aanbod zou 

komen waarin advies gegeven wordt over thema’s als promotie, boekhouding, veiligheid, matchmaking, … 

Een mogelijkheid is om op termijn een aanvullend kwaliteitskader te ontwikkelen voor promotors. 

We zullen bekijken wat mogelijk is om aan te bieden vanuit de federatie. Hierbij zullen we de eerder ontwikkelde 

cursus van Olaf bekijken en eventueel aanvullen met actuele thema’s + een veiligheidscheck. 

We willen dit voorlopig zonder verplichting aanbieden. 

 

Agendapunt 10 – Voorstel aankoop nieuw competitie materiaal 

Er werd een prijsopgave ontvangen van Fighting World. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd door het 

bestuur. De bestelling van nieuwe bokshandschoenen en scheenbeschermers zal door Patrick geplaats worden. 

Wij kiezen ervoor om geen exclusiviteitscontract af te sluiten met één merk. Op deze manier kan een organisatie 

steeds zelf opzoek gaan naar een sponsordeal indien gewenst. Een organisatie mag steeds materiaal gebruiken 

van een eigen materiaalsponsor indien het materiaal goedgekeurd werd door de hoofdofficial. 

   

Agendapunt 11 – Vastleggen voorwaarden goedgekeurde wedstrijdring 

Het is belangrijk om in het nieuwe wedstrijdreglement duidelijke richtlijnen op te nemen waaraan een wedstrijdring 

moet voldoen. Deze voorwaarden zullen afgetoetst worden met de hoofdofficials.  

 

Agendapunt 12 – STAVAZA Thaigo Gym 

Wegens familiale omstandigheden kan Alex niet aanwezig zijn voor de uiteenzetting van dit agendapunt. Wij 

nemen dit op een later tijdstip op. 

 

Agendapunt 13 – Evaluatie schoolsportdagen – LUUKS 

Wegens familiale omstandigheden kan Alex niet aanwezig zijn voor de uiteenzetting van dit agendapunt. Wij 

nemen dit op een later tijdstip op. 
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Agendapunt 14 – Varia 

Er werden nog enkele thema’s onder varia besproken: 

1. Volmacht bank voor personeelsleden 

Het bestuur keurt de volmacht voor de algemeen manager en sporttechnisch manager unaniem goed zij 

krijgen beide een volmacht om de rekening te raadplegen (controle betalingen licenties) en voor het 

uitvoeren van betalingen die nodig zijn vanuit hun functies. 

 

2. Continuïteit officialsteam 

Danny Huysmans heeft besloten om zijn functie als hoofdofficial te blijven uitoefenen. Het bestuur is blij 

met dit nieuws maar beseft wel dat er actie ondernomen moet worden om opvolging te kunnen 

verzekeren in de toekomst. 

 

3. BOIC-erkenning binnen het Belgisch leger 

Olaf geeft aan dat er misschien mogelijkheden liggen binnen het Belgisch leger nu BKBMO erkend werd 

door het BOIC. Het lijkt ons zeker een piste om in de toekomst te bekijken met Olaf als trekker. 

 

4. Afmeldingen 

Een groot probleem voor promotors, coaches en vechters is nog steeds de afmeldingen. De vraag is 

groot om hier iets aan te doen. In de praktijk is dit echter een zeer lastig vraagstuk. Mogelijk biedt het 

verder digitaliseren van onze federatie hierin mogelijkheden in de toekomst. 

 

5. Titelaanvragen 

Onlangs werd een titelaanvraag ingediend voor een wedstrijd in Liedekerke. Deze werd goedgekeurd 

o.b.v. de aangeleverde gegevens. Op de dag van de wedstrijd bleek echter dat één van beide atleten 

veranderd werd zonder goedkeuring vanuit de federatie. Op de e-mail waarin de verantwoordelijke voor 

titelaanvragen naar verduidelijking vraagt werd niet gereageerd. In afwachting van een respons zal de titel 

niet erkend worden door de federatie. De voorzitter zal een aanvullend schrijven verzenden aan de 

betrokken organisatie.  
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Aanwezigheden 

  AANWEZIG (A) 
VERONTSCHULDIGD (V) 

Van Acker Patrick Voorzitter VKBMO A 

Aberzak Hasan Bestuurslid VKBMO A 

Bekkers Olaf Bestuurslid VKBMO A 

Corremans François Bestuurslid VKBMO V 

Derycke Bruno Bestuurslid VKBMO V 

Elboujdaini Rachid Bestuurslid VKBMO V 

Kongolo Michael Bestuurslid VKBMO A 

Najja Hafid Bestuurslid VKBMO A 

Schenk Rutger Bestuurslid VKBMO A 

Somers Daniella Bestuurslid VKBMO A 

Van den Heuvel Noël Bestuurslid VKBMO V 

Van Der Schoot Cindy Bestuurslid VKBMO V 

Van Vugt Britt Bestuurslid VKBMO A 

Wauters Chris Bestuurslid VKBMO A 

 Risicovechtsportplatform  

Alex Liebens Personeelslid VKBMO V 
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BIJLAGE:  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 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


