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Online 

11 september 2022 (10.00)

 

Agendapunten Wat Wie Tijd 

 Welkomstwoord voorzitter    

1 Goedkeuring verslag Stemming BO  

2 Goedkeuring datum bestuursorgaan … Controle BO  

3 Mededelingen met betrekking tot belangenconflicten Controle BO  

4 Opleidingen STAVAZA Informatief Britt  

5 Topsport: resultaten + selectie Informatief Britt  

6 Officials: kledij Informatief Britt  

7 Officials: bevraging Informatief Britt  

8 Belgisch kampioenschap voor jeugd - Muaythai Informatief Britt  

9 Transferprocedure: bespreking en goedkeuring nieuwe procedure Stemming Alex  

10 Tucht – reglementen ter goedkeuring en todo’s Stemming Alex  

11 Tucht – meldpunt klachten Informatief Alex  

12 Tucht – lopende tuchtdossiers Informatief Alex  

13 Goed bestuur Informatief Alex  

14 G-werking: mededelingen Informatief Alex  

15 Promotie: evaluatie 2022 en planning 2023 Informatief Alex  

16 Varia - BO  
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TO DO’s Wie? Tegen wanneer? 

In kaart brengen welke clubs niet voldoen aan de 

oude aansluitingsvoorwaarden. 

VKBMO-personeel Januari 2023 

Nutteloos attest beweging contacteren Britt Januari 2023 

De leden van de tuchtcommissie kunnen niet 

tegelijkertijd lid zijn van het BO of een commissie. 

Dat wil zeggen dat we op zoek moeten gaan naar 

twee nieuwe kandidaten. In oktober wordt een 

vacature uitgeschreven en verspreid via onze 

communicatiemedia om twee kandidaten te vinden 

die willen zetelen in de algemene tuchtcommissie.  

Alex Oktober 2022 

Overleg inplannen met BKBMO en WAKO Alex November 2022 

 

VERSLAG 

Inleiding – welkomstwoord  

De seizoenstart is meteen een pittige met meteen een bestuursorgaan, Muaythai graduaties, opstart van de hulp-

initiator en een Thaise markt op het programma.   

Agendapunt 1 – Goedkeuring verslag 

Het verslag van 12 juni 2022 werd unaniem goedgekeurd. 

Agendapunt 2 – Goedkeuring datum bestuursorgaan 

Het volgende bestuursorgaan zal doorgaan op 11 december 2022 – ONLINE. 

De uitnodigingslink werd reeds verzonden per e-mail. 

 

 

 

 

Frigo (bespreken we volgende vergadering) 

-  

Diepvries (komt later op het jaar op de vergadering) 

-  
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Agendapunt 3 – Mededelingen met betrekking tot belangenconflicten 

Er werden geen belangenconflicten vastgesteld door de aanwezige bestuursleden. 

Reminder van de algemeen manager aan alle bestuursleden:  

• Bovenvermeld punt komt standaard op de bestuur agenda. Bij de start van elke vergadering worden alle 
agendapunten afgetoetst op potentiële onverenigbaarheden. 
Onderaan elk verslag is een registratieformulier belangenconflicten gevoegd. Daarin wordt alles 

bijgehouden door de secretaris. Die vult telkens in of er conflicten zijn en zo ja wie + reden + welke 

maatregelen genomen zijn.   

• Vanaf 2022 wordt voor elke nieuwe bestuurder een introductiegesprek georganiseerd. Tijdens dat gesprek 
doet hij/zij onder andere opgave van (potentiële) belangen in ondernemingen en organisaties waarmee 
hij/zij met VKBMO mogelijks toekomstige zaken kan hebben. Hij/zij doet deze opgaven in een apart 
belangenregister bestuurders welk is gevoegd in bijlage 4 bij het intern reglement. De opgave van 
belangen wordt aan de secretaris overgemaakt. Deze informatie is vertrouwelijk en zal in de 
bestuursvergaderingen aan de orde zijn op het moment dat er sprake is van een mogelijke 
onverenigbaarheid; 

• Potentiële of daadwerkelijke onverenigbaarheden staan niet-limitatief opgelijst:  
o De niet-cumuleerbare in de statuten (art. 12); 
o De cumuleerbaare + de procedure hoe er mee om te gaan in het intern regl. (Art. 11); 

• Elke bestuurder wordt geacht zich te houden aan en het opvolgen van procedures en maatregelen zoals 
goedgekeurd eerder dit voorjaar en beschreven wordt in het goed te keuren intern reglement.  

 

Agendapunt 4 – Opleidingen STAVAZA 

Hulp-initiator 

De toelatingsproef voor de laatste editie van de VKBMO hulp-initiator ging door op 10 september. Deze laatste 

editie organiseert VKBMO in samenwerking met Stad Antwerpen. 33 kandidaten waren ingeschreven. 26 

kandidaten waren aanwezig en slaagden voor de toelatingsproef. De toelatingsproef werd afgenomen door Rachid 

El Boujadaini, Daniella Somers en Vanessa De Waele. Deze editie is de laatste kans voor reeds aangesloten clubs 

om zichzelf in regel te stellen met de ‘oude’ aansluitingsvoorwaarden voor clubs. Vanaf januari 2023 gaat het 

nieuwe kwaliteitskader voor 100% in voegen.  

Initiator MUKI-schakelmodule 

2 april zal de schakelmodule doorgaan bij The Bulldogs in Merksem. Deze is bedoeld voor alle initiators 

risicovechtsporten en zal 1 lesdag in beslag nemen. De getoonde interesse is tot nu toe vrij laag waardoor we 

voorlopig geen tweede schakelmodule inplannen. We hebben wel een afspraak met de Vlaamse trainersschool 

gemaakt dat bij meer dan 24 deelnemers we een extra docent mogen aanstellen voor praktijk om de kwaliteit te 

bewaren. Mochten we toch voor een tweede locatie en datum gaan dan kijken we hiervoor richting Limburg. Er is 

reeds contact geweest met The Vikings in Lummen. 

Er worden geen gelijkstellingen gegeven o.b.v. ervaring of jaren dienst. Ook een warme oproep aan alle initiators 

risicovechtsporten binnen het bestuur om aanwezig te zijn tijdens deze schakelmodule en zo mee het goede 

voorbeeld te geven aan onze leden. 
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S2C MUKI 

De Start2Coach opleiding zal de VKBMO hulp-initiator vervangen vanaf 2023. S2C bestaat uit een basisopleiding 

van 15 uur die voor alle sporttakken dezelfde inhoud heeft. Het is hierdoor mogelijk om deze module binnen een 

andere sporttak of als algemene module via VTS te volgen. 

Aanvullend mag elke sporttak optioneel een sport specifiek vak toevoegen van maximaal 3 uur. Wij hebben ervoor 

gekozen om dit te doen in de vorm van het vak ‘Sporttechnische basisbeginselen in Muaythai/kickboksen voor de 

beginnende sporter’. We zien vaak dat na de basisopleiding de coaches niet verder gaan. Daarom willen we hier 

toch ook al een stuk meegeven in de praktijk. 

Initiator MUKI 

Het opleidingsstramien voor de initiator is voorlopig goedgekeurd. We bekijken momenteel of er nog iets moet 

wijzigen aan de inhoud hiervan. De eerste editie zal aansluitend op de S2C plaatsvinden of in het voorjaar van 

2024. 

Agendapunt 5 – Topsport: resultaten en selectie 

IFMA Muaythai jeugd WK 

Het WK ging door in Kuala Lumpur, Maleisië. Het Belgische team behaalde een 8ste plaats in de point standing van 

de landencompetitie (129). Rusland, Thailand, Kazakhstan, Turkije, Oezbekistan, Philippines en USA gingen ons 

voor. België van was goed voor 3 maal goud, 3 maal zilver en 4 maal brons. Adelisa Kucevic won de award voor 

‘Best Female Youth Boxer’. 

Voor het eerst dit jaar was er ook een tweede toernooi de ‘IFMA Grand Slam’ was in de eerste plaats bedoeld om 

ook seniors een platform te geven op dit event. De jeugd kon zichzelf ook inschrijven. Voor België werden enkel 

de atleten die de finales van het WK niet gehaald hadden en geen blessures hadden ingeschreven. Zes atleten 

namen hieraan deel. Goed voor driemaal goud en 2 maal brons. 

WAKO Kickboksen jeugd WK 

Na lange tijd stuurt VKBMO een jeugdteam met een nieuwe nationaal trainer: Hassan El Hamzaoui. Het WK zal 

doorgaan in Jesolo, Italië. De delegatie bestaat uit 7 atleten: Imrane Tawass, Axana Depypere, Bachir Lyoudi, 

Jennifer Geuns, Raven Gebreurs, Achraf Bijjou en Noah Ibrahimi. 

WAKO Kickboksen seniors WK 

Jens Maes zal Noël Van Den Heuvel vervangen als nationaal trainer. Het WK gaat door in Turkije van 11 tot 20 

november. De selectieprocedure loopt momenteel nog maar het team zal binnenkort bekend gemaakt worden. 

Topsport defensie 

Sporttechnisch manager Britt van Vugt had eind augustus en meeting met de topsport afdeling binnen defensie. 

We bekijken momenteel de mogelijkheden om een atleet aan te melden voor het topsportkader bij defensie. 

Agendapunt 6 – Officials kledij 

We bekijken momenteel de mogelijkheden voor nieuwe kledij voor de officials. Pasmodellen voor zwarte polo’s 

werden reeds geleverd. We wachten nog op een respons van een potentiele sponsor en zullen eerst in overleg 

gaan met de officials of zij akkoord gaan met de gemaakte keuzes. We bekijken ook de mogelijkheid om naast een 

polo een hemd te voorzien voor elke official.  
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Agendapunt 7 – Officials bevraging 

Tijdens de zomerstop werd een enquête opengesteld voor alle officials. Met deze bevraging willen we een platform 

bieden om zaken bespreekbaar te maken. Het is niet de bedoeling om een stok te zoeken om mee te slaan maar 

wel juist verbeterpunten vinden waar we mee aan de slag kunnen in de toekomst. Het verslag zal aan het BO 

bezorgd worden per mail ter inzage.  

Agendapunt 8 – BK Muaythai jeugd 

Voor het Belgisch kampioenschap Muaythai voor jeugd werken we dit jaar samen met de club ‘Top Action’. Sporthal 

’t Stadspark in Turnhout zal op 25 en 26 februari de deuren openen voor onze jonge atleten.  

De organiserende club informeerde of zij het merk ‘Booster’ als hoofdsponsor mochten aanwenden. Hun 

voorwaarden zou zijn dat alle gebruikte materialen dan ook van ‘Booster’ moeten zijn. Deze materialen zullen zij 

sponsoren en mag de federatie nadien houden. Het bestuur keurde dit anoniem goed mits dat de materialen 

voldoen aan de minimale vereisten voor wedstrijdmateriaal. 

We legde het voorstel voor aan het bestuur om de editie van 2023 open te stellen voor alle federaties uit het 

buitenland. Het bestuur keurde dit anoniem goed. De enige voorwaarden die wij stellen is dat men een licentie 

moet kunnen voorleggen van bij een federatie. Voor sportscholen uit Nederland geldt dat men een VA-nummer 

moet hebben als atleet en een keurmerk als club. 

Agendapunt 9 – Transferprocedure (verslag Alex) 

De reeds bestaande transferprocedure wordt kort toegelicht. Conform het decreet van de niet-professionele 

sportbeoefenaar wordt de huidige regeling gecorrigeerd en uitgebreid: 

- Transfer kan ook buiten de transferperiode van juni mits toestemming van beide clubs. 

- Voor de 2 transfermogelijkheden zijn aparte nieuwe invulformulieren opgemaakt.  

Artikel 36 van het hierna goed te keuren intern reglement beschrijft alles over de transfer en de praktische 

uitwerking geregeld door de federatie.  

Ook situaties die niet onder de transferregeling vallen staan er opgelijst. Clubs en leden kunnen terecht bij Alex 

voor alles wat te maken heeft met transfer. 

 

De nieuwe transferregeling wordt unaniem goedgekeurd. 

Agendapunt 10 – Reglementen ter goedkeuring en todo’s (verslag Alex) 

Om in orde te zijn met sportdecreet moet de federatie beschikken over een tuchtrechtelijk systeem voor het 

behandelen van klachten of overtredingen inzake doping, grensoverschrijdend gedrag en andere soorten 

overtredingen.  Daarvoor is de bestaande tuchtreglementering grondig gewijzigd en zijn er drie nieuwe reglementen 

ontworpen. In het Intern Reglement is het hoofdstuka Tucht eveneens uitgebreid. Alle aanpassingen zijn tot stand 

gekomen waar van toepassing in samenwerking met het advocatenbureau Lawtree en met het Centrum voor Ethiek 

in de Sport (ICES). Alle documenten werden vooraf aan de bestuurders bezorgd ter voorbereiding en voor een 

vlotte besluitvorming.  

 
Tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag 

Er zijn geen opmerkingen.  

Het tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag versie 20220911 wordt unaniem goedgekeurd. 
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Het algemeen tuchtreglement + bijhorend klachtenformulier 

Waarom wordt er bij de start van een procedure een waarborg van 100€ gevraagd?  Deze clausule stond al zo in 

het vroegere tuchtreglement en is behouden als drempel opdat niet eender wie voor eender welk voorval meteen 

tot actie overgaat om een klacht in te dienen.  

De aanpassingen tegenover het bestaande algemeen reglement alsook het klachten invulformulier ter begeleiding 

voor al wie een klacht wil neerleggen worden kort overlopen. 

Er zijn er geen opmerkingen.  

Het tuchtreglement versie 20220911 en het klachtenformulier algemene reglementering versie 20220911 worden 

unaniem goedgekeurd. 

Het tuchtreglement inzake dopingpraktijken 

Dit reglement kon niet tijdig worden nagekeken door het advocatenbureau en wordt pas voorgelegd ter goedkeuring 

op het bestuursorgaan van december 

 
Het Intern reglement 

Het huishoudelijk reglement verandert van naam en wordt intern reglement conform het WVV. VKBM²O wordt 

overal VKBMO. Alle andere gewijzigde of nieuwe hoofdstukken (bestuursorgaan, dagelijks bestuur) worden 

eveneens kort doorlopen.  

Tegen december of in 2023 worden enkele hoofdstukken die nu niet werden aangepast ook herwerkt. Onder andere 

de hoofdstukken: oprichting en aansluitingsvoorwaarden clubs; de situering van VKBMO in het sportlandschap; het 

personeel; de commissies en werkgroepen en nog enkele andere aspecten. Ook de lay-out en de huisstijl worden 

aangepast.  

Het intern reglement versie 20220911 wordt unaniem goedgekeurd. 

Alle gevallen inzake grensoverschrijdend gedrag: De API. Hij/zij voert het gesprek en maakt hiervan verslag op. 

Alle gevallen van algemene federatiereglementering en doping gerelateerde zaken: de algemeen manager.  

 

Agendapunt 11 – Tucht, meldpunt klachten (verslag Alex) 
 

Tucht – Meldpunt klachten 

Wie een voorval meldt voor grensoverschrijdend gedrag doet rechtstreeks bij de API. Diens 

contactgegevens staan op de website onder een aparte knop API. De API voert het gesprek en maakt 

hiervan verslag op.  

 

Wie een voorval meldt voor een inbreuk tegen de algemene (sport)reglementering van de federatie of 

voor dopinggerelateerde zaken doet dit bij een lid van het dagelijks bestuur telefonisch of via 

info@vkbmo.be. Een lid van het dagelijks bestuur voert het kaderend gesprek en maakt hiervan verslag 

op.  

mailto:info@vkbmo.be
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Tucht – Neerleggen klachten 

Als na het kaderend gesprek de klachtmelder effectief wenst over te gaan tot het neerleggen van een 

klacht dan heeft hij/zij de keuze om de klacht zelf in te dienen of om de klacht te laten indienen door de 

federatie. Als hij/zij de klacht wil laten indienen door de federatie dan geeft hij/zij volmacht aan de 

volgende gemachtigde vertegenwoordigers:  

• Voor klachten die behandeld worden binnen het algemeen tuchtreglement : Een lid van het 
dagelijks bestuur die niet betrokken is bij de case. De klacht wordt opgemaakt in het standaard 
klachtenformulier van de federatie. Het indienen van de klacht gebeurt aangetekend bij de 
voorzitter van de algemene tuchtcommissie. 

• Voor klachten die behandeld worden binnen het tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag: De 
federatie-API in eerste instantie. De algemeen manager in tweede instantie. De beide 
gemachtigde vertegenwoordigers kunnen ook gezamenlijk klacht indienen schouder aan 
schouder met de klachtmelder. Het indienen van de klacht gebeurt bij het Vlaams Sporttribunaal 
via het klachtenformulier: www.vlaamssporttribunaal.be/tuchtklacht-indienen 

 
Agendapunt 12 – Tucht, lopende tuchtdossiers (verslag Alex) 

 

• Vraag van de politiezone Leuven hoe een klacht in te dienen voor een misdrijf gepleegd buiten de club 
van een lid van ons waarbij de politie werd geconfronteerd met kickbokstechnieken. De nodige uitleg werd 
verschaft en documenten werden overhandigd aan de politie. Er is uiteindelijk geen klacht neergelegd. 
Dossier afgesloten.  

• Incident A Gala Turnhout 11-03-2022: De overtredingen vallen onder het reglement grensoverschrijdend 
gedrag. De klachtmelding werd gehoord en er is een verslag van opgemaakt door de API en de algemeen 
manager. 
De klachtmelder heeft schriftelijk bevestigd dat hij effectief wenst over te gaan tot het neerleggen van de 

klacht via de gevolmachtigde federatievertegenwoordigers. 

De klacht zal neergelegd worden bij het Vlaams Sporttribunaal vrijdagavond 30/09.  

• Incident B Gala Ronse 26-03-2022: De overtredingen vallen onder het reglement grensoverschrijdend 
gedrag. De klachtmelding werd gehoord en er is een verslag van opgemaakt door de API en de algemeen 
manager. 
De klachtmelder heeft schriftelijk bevestigd dat hij effectief wenst over te gaan tot het neerleggen van de 

klacht via de gevolmachtigde federatievertegenwoordigers. 

De klacht zal neergelegd worden bij het Vlaams Sporttribunaal vrijdagavond 30/09.  

 

Agendapunt 13 – Goed bestuur 
Niet besproken. 
 
Agendapunt 14 - G-werking (verslag Alex) 

Deze zomer hebben 2 aangesloten clubs zich gemeld bij G-Sport Vlaanderen om in aanmerking te komen als 

erkende club met een G-werking. Op vraag van G-sport Vlaanderen heeft VKBMO bevestigd dat deze clubs 

effectief lid zijn van onze federatie. 

http://www.vlaamssporttribunaal.be/tuchtklacht-indienen
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Daarop nodigt G-Sport Vlaanderen ons uit voor een kennismakingsgesprek op 6 oktober waarop toelichting wordt 

verschaft hoe zij de betreffende clubs of de federatie kan ondersteunen.  

Een beleid G-Muaythai/kickboksen uitwerken is heel moeilijk is in onze sporttak. De betreffende clubs hebben 

VKBMO  zelf niet ingelicht over een G-werking.  

Uit bezorgdheid voor de uitwerking of labeling van G-sport in onze clubs willen we als federatie zelf eerst een 

duidelijk beeld krijgen over zgn. G-werking van die aangemelde clubs, hoe G-Sport Vlaanderen ondersteuning kan 

bieden en hoe zij een eventuele G-werking Muaythai/Kickboksen monitort met de betreffende club. 

De focus ligt eerst en vooral op het aanbieden of uitwerken van een kwaliteitsvolle, veilige en verantwoorde 

omkadering voor elke G-doelgroep in de betreffende sportclub. Los van subsidies of promotiedoeleinden. Op basis 

daarvan zal het bestuur al dan niet groen licht te geven aan die clubs voor een G-sport beleid of labeling. 

Mogelijks kan ex-Thaibokster en G-sporter Gitte Haenens meehelpen hoe een G-beleid vorm te geven binnen onze 

federatie. Al deze issues worden meegenomen op het kennismakingsgesprek (Alex). 

Agendapunt 15 - Promotie: evaluatie 2022 en planning 2023  
• Thai/Asia festivals: Vanaf 2023 worden de festivals uitgebreid naar 6 weekends: VKBMO zal bekijken 

welke weekends haalbaar zijn om een gala te organiseren. Maximaal 1gala per weekend. De andere dag 
mogelijks een demo-dag. 

• LUUKS schoolsportdagen: De schoolsportdagen zullen voorgelegd worden aan de lokale clubs. In functie 
van hun draagkracht zullen we opnieuw deelnemen aan deze initiatieven. 

• Sportzomer (augustus): In 2023 zijn we er opnieuw bij op specifieke zee-locaties en waar media-aandacht 
mogelijk is. Met de voorwaarde van een eigen stand (niet gedeeld met andere vechtsporten).  

Nota: Er is nood aan een uitgebreidere lijst met goede lesgevers.  

Agendapunt 16 - Varia 

Sportongevallenverzekering (verslag Alex) 

• Intern lopen bij Arena (onze verzekeraar) een aantal gemelde ongevalsaangiftes vertraging op wegens 
langdurige ziekte 

• Klacht van lid Case Loijson Maxime en club Bronski Gym over ontoereikende verzekeringsclausule 
inzake tandprothesen 

• Na onderhandeling met Arena is zij bereid de dekking te verhogen van €150 naar €300 per tand met 

een maximum van €600 naar €1.000 per ongeval en dit zonder bijpremie. 

• En met terugwerkende kracht voor de case Maxime Loijson.    

De nieuw polisversie is beschikbaar begin oktober.  

Het betreffend lid en de betreffende club zijn hiervan op de hoogte gesteld en zijn ondertussen meer dan tevreden. 

Op die manier beschikken we over een top-polis. Voor bijkomende voorwaarden verwijzen we voortaan naar 

individuele te nemen verzekeringen.  

Overeenkomsten WAKO met BKBMO en met VKBMO (verslag Alex) 

De huidige samenwerkingsovereenkomsten tussen BKBMO/VKBMO en WAKO-Belgium kunnen ondermeer om 

decretale redenen (statuut federatie, autonomie, eigenaarschap) onmogelijk onder de huidige voorwaarden 

verdergezet worden.  

Er zal een overleg plaatsvinden in dat verband op 01/11 samen met Marc De Block (Wako BE) om te bekijken hoe 

tot een integratie te komen van alle WAKO-disciplines binnen BKBMO en VKBMO en hoe Marc De Block als 

verantwoordelijke voor het kickboksen binnen de BKBMO en VKBMO een plaats kan vinden waar iedereen zich 
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goed bij voelt. Met wederzijds duidelijke en correcte afspraken binnen een duidelijke structuur met de bijhorende 

bevoegdheids- en taakverdelingen. 

WMC-titels 

Vanaf heden is het mogelijk om voor de WMC-titels te vechten. Voor de eerste zal gestreden worden op 1 oktober 

in Gent. Het BOIC en Sport Vlaanderen zullen op dit event aanwezig zijn. 

 

Aanwezigheden 

  AANWEZIG (A) 
VERONTSCHULDIGD (V) 

Van Acker Patrick Voorzitter VKBMO A 

Aberzak Hasan Bestuurslid VKBMO A 

Bekkers Olaf Bestuurslid VKBMO V 

Corremans François Bestuurslid VKBMO V 

Derycke Bruno Bestuurslid VKBMO V 

Elboujdaini Rachid Bestuurslid VKBMO A 

Kongolo Michael Bestuurslid VKBMO A 

Najja Hafid Bestuurslid VKBMO V 

Schenk Rutger Bestuurslid VKBMO A 

Somers Daniella Bestuurslid VKBMO A 

Van den Heuvel Noël Bestuurslid VKBMO A 

Van Der Schoot Cindy Bestuurslid VKBMO V 

Van Vugt Britt Bestuurslid VKBMO A 

Wauters Chris Bestuurslid VKBMO V 

Alex Liebens Personeelslid VKBMO A 
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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 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


