OPEN ALGEMENE STATUTAIRE LEDENVERGADERING VKBM²O VZW
Edegem
26 september 2021 (14.00)
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VERSLAG
Inleiding - welkomstwoord
Betreft de algemene statutaire leden vergadering van 26 september 2021. De vergadering gaat door te Edegem.
Er zijn geen aanvullende agendapunten vanuit de leden aangeleverd.
Bij aanvang stelt Patrick opnieuw de leden van het bestuursorgaan voor die verkozen werden in 2020 voor een
termijn van 4 jaar.
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Controle stemgerechtigde
De aanwezigheidslijst en controle van de voorwaarden om stemgerechtigd te zijn werd uitgevoerd door Britt van
Vugt. De volledige lijst van de aanwezige clubs kan u verder in dit verslag terugvinden. Ook het overzicht van
volmachten uitgedragen door de afwezige clubs kan u hier terugvinden.
Agendapunt 1 – Aanduiding stemmentellers
Voor het tellen van de stemmen worden twee vrijwilligers aangeduid onder de aanwezige leden. Tommy Depret
en Rachid El Bakkali namen deze taak op zich.
Agendapunt 2 – Administratie leden
➢ Vkbmolink.be
Het ledenbestand van VKBMO houden we online bij via vkbmolink.be. Clubs kunnen via een persoonlijke
inlogcode bepaalde zaken zelf beheren m.b.t. de aangesloten leden in hun club. Het betreft een zeer
laagdrempelig systeem waarmee je gemakkelijk leert werken. Clubs die nog niet met dit systeem werken en
hier meer info over willen ontvangen kunnen contact opnemen met het secretariaat.
➢ Licentie verwerking
Patrick heeft een stappenplan opgesteld voor het invullen van de licenties en overliep nog enkele
aandachtspunten waar vaak fouten tegen gemaakt worden:
-

Vul slechts 1 formulier in
Zorg dat alles LEESBAAR ingevuld is
Licenties ingevuld in potlood worden niet verwerkt
Volgende gegevens zijn verplicht om in te vullen: Naam en voornaam, clubnaam, nieuwe licentie of
hernieuwing, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, het volledige adres van het lid en handtekening
Pasfoto niet vastkleven of nieten aan de licentie (paperclip eventueel)
Pasfoto schrijf de naam van het lid en de club op de achterkant
Verstuur licenties nooit per aangetekend schrijven
Betaal de licenties altijd op hetzelfde moment als dat je deze verstuurd
Hou rekening van een verwerkingstermijn van +/- 14 dagen afhankelijk van de drukte

Hernieuwingen kunnen ook via mail verzonden worden (dit kan niet voor nieuwe leden).
Je kan de licentie inscannen en doorsturen naar info@vkbmo.be op voorwaarde dat het bestand in pdf
opgeslagen werd met een maximale bestandsgrote van 900 kb.
➢ Ongevallenaangifte
Enkele aandachtspunten bij een ongevalaangifte
-

Niet aangetekend versturen
Wij hebben alleen het ongevallenverslag nodig, geen rekeningen
Zorg ervoor dat het document zo ingevuld werd dat het voor de verzekering duidelijk is wat er
gebeurd is en waar zodat zij kunnen nagaan of dit onder de verzekering valt.
Geef het ongeval z.s.m. door aan de federatie ook als je nog niet exact weet wat de gevolgen zullen
zijn. Doe dit ten laatste 10 dagen na het ongeval.
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➢ QR code leden
Sinds kort staat er een QR code op de ledenstickers. Deze zal in de toekomst gebruikt worden op de
gegevens in te scannen op de weging. De QR code kan je ook zelf scannen met een QR scanapp. Je kan
dan de gegevens van dit lid zien in een fiche.
➢ Websites
VKBM²O communiceert via diverse kanalen. Wie geen nieuwsbrief ontvangt of geen toegang heeft tot de
WhatsApp groep kan contact opnemen met Patrick Van Acker.
Voortaan is er naast de website www.bkbmo.be ook de website www.vkbmo.be. Op de nieuwe website
www.vkbmo.be kan je enkel informatie terugvinden m.b.t. VKBM²O. Voor evenementen van LFKBMO kan je
terecht op www.lfkbmo.com en voor MMA www.bmmaf.org .

•

Wanneer een evenement in België niet op één van bovenvernoemde kalenders staat is het niet
toegestaan om deel te nemen aan dit evenement.

Agendapunt 3 – Deelname aan wedstrijden
VKBMO volgt het GES decreet m.b.t. de filosofie rond verplichte leertijd alvorens deelname aan competities:
•
•

Leeftijd 10-15 jaar moet minstens 6 maanden een geldige licentie hebben
Leeftijd +16 jaar moet minstens 3 maanden een geldige licentie hebben

Wanneer een lid tijdelijk stopt met de sport zal de leertijd opnieuw beginnen tellen bij heraansluiting.
Je kan enkel deelnemen aan een wedstrijd onder de clubnaam die vermeld staat in je licentie. Verander je van club
dan moet men ook officieël een transferaanvraag indienen om dit te veranderen. Concreet betekend dit dat een
atleet die ingeschreven staat onder club A ook enkel mag deelnemen aan een wedstrijd met aangesloten coaches
van club A in zijn/haar hoek. Staat deze atleet plots met een ander team op de weging dan zal de wedstrijd niet
kunnen plaatsvinden. Een uitzondering op deze regel kan gemaakt worden voor leden die een aparte club hebben
voor Muaythai/kickboksen en voor MMA. Meld dit dan ook zeker aan de federatie zodat zij deze informatie kunnen
wegschrijven in het ledenbestand.
Zonder geldige licentie (hiermee bedoelen we het effectief bij hebben van je boekje) kan je niet deelnemen aan
een wedstrijd en mag je niet inwegen. Op een last-minute verzoek om een licentie nog snel in orde te maken
kunnen wij niet ingaan. Zorg dus dat je de licenties van je leden goed en tijdig controleert.
Agendapunt 4 – Presentatie Slimfit-bit
De bezielers van Slimfit-bit gaven een zeer interessante presentatie over een nieuwe techniek waarmee zeer dunne
mondstukjes op maat gemaakt kunnen worden voor o.a. vechtsporters. Momenteel geven zij een mooie korting
voor VKBMO leden. Bij voldoende interesse komen zij eventueel terplaatse in uw club om de nodige opmetingen
te doen. Meer informatie kan u terugvinden op www.slimfit-bit.be. Voor vragen, opmerkingen of een afspraak neemt
u contact op via info@slimfit-bit.be.
Agendapunt 5 – Stemming
Sinds 2004 werkt VKBMO hard aan een sterke structuur maar ook richting de erkenning die onze sport en federatie
verdiend. Vele mensen hebben hieraan hun steentje bijgedragen doorheen de jaren. Het harde werken werd voor
het eerst beloond in 2019 toen VKBMO een erkenning kreeg van de Vlaamse overheid. Dit was ook meteen de
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reden waarom we niet langer onder de koepel FROS mochten blijven. Een subsidieëring zat er echter nog niet in
want dit kon je enkel krijgen wanneer je sport op de sporttakkenlijst staat en dit was niet zo gemakkelijk.
In 2016 werd een eerste aanvraag voor subsidie reeds afgewezen. In 2020 werd dan officieël een aanvraag
ingediend om als sport opgenomen te worden op de sporttakkenlijst. Op dat moment had Muaythai een IOC
erkenning gekregen. Afgelopen zomer verscheen dan een krantenkop waarin minster van sport Ben Weyts
aankondigde dat Muaythai/kickboksen opgenomen zou worden op de sporttakkenlijst. Een goed teken maar helaas
nog niet 100 procent zeker. Het was pas op 6 september dat het dossier volledig goedgekeurd werd.
Deze goedkeuring gaf ons de mogelijkheid om een subsidiedossier in te dienen wat ondertussen ook al gebeurd
is aangezien dit dossier tenlaatste op 31 augustus 2021 ingediend moest worden. Deze erkenning heeft enkele
gevolgen voor onze federatie:
•

Eén van de voorwaarden om subsidies te mogen ontvangen is het aanstellen van personeel. Vanaf 1
januari 2022 zullen twee personen in dienst komen van VKBMO.
Alex Liebens zal de Algemeen manager worden (verplicht master LO) en Britt van Vugt zal de
Sporttechnisch manager worden. Deze vacatures werden ingevuld na sollicitatiesrondes in juli 2021.

•

We zullen voortaan werken met twee rekening nazichters waarvoor we twee kandidaten hebben: Johnny
Van Velthoven en Rutger Schenk (hierover zal later gestemd worden).

•

De overheid plaatst enkel de sport Muaythai/kickboksen op de sporttakkenlijst. Dit betekend dat enkel de
werking rond deze sporten gebruik mag maken van de subsidies. MMA zal een aparte plaats en werking
krijgen onder onze koepel. Concreet betekend dit wel dat de naam van de sportfederatie, de statuten,
huishoudelijk regelment en tuchtreglement aangepast zullen worden naar VKBMO i.p.v. VKBM²O.
Naast de VKBMO tuchtcommissie die bevoegd zijn voor het behandelen van algemene tuchtzaken binnen
de federatie zal VKBMO voor dossiers rond grensoverschrijdend gedrag en doping een beroep doen op
het Vlaams Sport Tribunaal. Dit zal zo ook opgenomen worden in de statuten.
Het meerjarenbeleidsplan inclusief jaarplan en jaarbegroting werd getoond en verduidelijkt door voorzitter
Patrick Van Acker. Het beleidsplan werd ook gepubliceerd op de website.

•

•

Patrick informeert of iemand nog vragen heeft bij zijn uiteenzetting wat niet het geval is. Na verdeling van de
volmachten gaat men over tot de stemming:
•
•

Stemming voor aanstelling van Johnny Van Velthoven en Rutger Schenk als rekeningnazichters van de
Algemene ledenvergadering: UNANIEM akkoord.
Stemming voor het aanpassen van de statuten, tuchtreglement en huishoudelijk reglement i.f.v. de
subsidiëring van Muaythai/kickboksen en de hierbij horende naamswijziging: UNANIEM akkoord.

•

Stemming meerjarenbeleidsplan inclusief jaarplan en jaarbegroting.

•

De buitengewone algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan Lawtree Advocaten BV (en meer
bepaald aan de heer Stijn Adriaensens en mejuffrouw Sanne Van den Abbeele, advocaten, woonplaats
kiezende te 2018 Antwerpen (België), Van Schoonbekestraat 6-8), teneinde alle handelingen te verrichten
en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vereniging bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
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Open vragenronde
Vraag van Soulimane Challouki: je krijgt voortaan een lidkaart via mail. Is deze mail voldoende om te laten zien
op de weging bij wedstrijden?
Antwoord: nee, je moet het origineel boekje bij je hebben en hier moet de nieuwe sticker kleven.
Vraag van Deniz Karaca: is het toegestaan om aan competities in het buitenland deel te nemen?
Antwoord: ja maar ga op voorhand na onder welke federatie de competitie plaatsvind, of er medische omkadering
aanwezig zal zijn ect. Informeer eventueel bij collega’s die al eerder daar geweest zijn.
Vraag van Erwin De Cock: is het jeugdreglement bij LFKBMO hetzelfde als bij VKBMO?
Antwoord: nee, er zitten een aantal verschillen in. Men zou wel bezig zijn met het vertalen van ons reglement
naar het Frans maar tot op heden is dit nog niet voltooid.
Aanwezigheden bestuursorgaan (7)
Aantal stemgerechtigde bestuursleden: 14
Aantal volmachten: 7
AANWEZIG (A)
VOLMACHT (V)
Van Acker Patrick

Voorzitter VKBM²O

A

Aberzak Hasan

Bestuurslid VKBM²O

V

Bekkers Olaf

Bestuurslid VKBM²O

A

Boons Herman

Bestuurslid VKBM²O

V

Corremans François

Bestuurslid VKBM²O

A

Derycke Bruno

Bestuurslid VKBM²O

V

Elboujdaini Rachid

Bestuurslid VKBM²O

V

Huysmans Danny

Bestuurslid VKBM²O

A

Najja Hafid

Bestuurslid VKBM²O

V

Somers Daniella

Bestuurslid VKBM²O

A

Van den Heuvel Noël

Bestuurslid VKBM²O

V

Van Der Schoot Cindy

Bestuurslid VKBM²O

A

Van Vugt Britt

Bestuurslid VKBM²O

A

Wauters Chris

Bestuurslid VKBM²O

V

Aanwezigheden clubs (36)
Aantal stemgerechtigde clubs: 101
ASA Namsaknoi, Athlete’s Gym, BC Falcons, Bushidos, Champions Gym Boom, Combat Team Oostmalle,
Fightclub Zele, Fighting Gym Mol, FMT Kaone, Husdinio Gym, Muaythai Genk, Muaythai Sanctum, Naksu,
Rachidsgym, Said Gym, Samir Gym, Sandu Gym, Siam Ni Lommel, Silent Force Gym, Team Bushido, Team
Challouki, Team FBP Mortsel, Team Mahanakhon, Team Sharks, Team ’t Rooi, Team Xtreme, TFA Lokeren, The
Animals, The Bulldogs, TFA Sint-Niklaas, The Scorpions, Top Action, U.F.C. Warriors, Unbreakable, 8 Limbs,
Tigers Diest.
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Volmachten van clubs (39)
Bronski Gym, Bulls Gym, Chikara, Cobra Gym, Cobra Thai Belgium, Confidence, Dawsu Leuven, Elite Gym
Lokeren, Fai Mai, Fightclub Bilzen, Fightclub Leuven, Fighting Team Hawks, Fit Queen, Hermes Gym, Kickbox
ABC, Lamiro Fight Club, Line-up, MAC, Martial Arts Academy, Muay Sakon, Perfect Team, Punchy Team, Primal
Fight Club, Rocky Gym Maldegem, Ronin, Siam Gym, Sportpoint Vilvoorde, Sukhothai Gym, Team Amin, Team
Impact, Team K-Oss Eppegem, Team Topsport, The Vikings, Ting Tong, Titans, Tornado Gym, UFG, Wolfpack
Gym.
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