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Raad Van bestuur VKBM2O 14/4/2019 Mortsel
Aanwezig: Daniella Somers, Cindy Vanderschoot, Herman Boons, Noël Van Den Heuvel, Danny
Huysmans, Swa Corremans, Patrick Van Acker, (meester) Stijn Adriaensens, Geert Alaerts (Fros)
Voor het verslag: Geert Alaerts
Welkomstwoord,
Welkomstwoord en overlopen agenda door Patrick Van Acker.
Last Minute verhuis vergadering
Door problemen tussen de uitbater van de cafetaria en de eigenaar van het gebouw (provincie
Antwerpen) in het huis van de sport in Berchem kan de RVB en AV niet doorgaan in Berchem.
Er werd last minute uitgeweken naar zaal ‘t Parkske, Edegemsesteenweg 26, Mortsel.
Overlijden Marc Mahieu
Marc overleed recent in een ongeval. Hij was een van de bekende figuren binnen onze federatie en
had altijd een positieve attitude tegenover de federatie.
Een groot verlies.
Tuchtcommissie
Om 11u zullen Stijn, Herman en Noël de vergadering verlaten voor een geplande tuchtcommissie.
Stijn overloopt kort de zaken die zullen voorkomen. Betreft 1 club die vertrokken is op een gala (met
de handschoenen van de federatie), iemand met dopingschorsing die toch gevochten heeft EN zich
misdragen, iemand die vocht met de licentie van iemand anders.
Uitspraak en verslag van deze zaken zal apart worden opgemaakt.

VSF (Vlaamse Sport federatie)
Vkbm2o werd op de algemene vergadering van VSF unaniem aanvaard als lid. VSF is een koepel van
sportfederaties en is eigenlijk vertegenwoordiger van de aangesloten sportfederaties bij de overheid.
Voorheen was Vkbm2o hier aangesloten via Fros.
RVSP is gestart als onderdeel van het VSF
Het Dynamo project is voor de clubs het meest in het oog springende onderdeel van VSF.
Kalender Gala’s
De kalender zit redelijk vol. Er gebeuren redelijk wat wijzigingen.
De scheidsrechters krijgen automatisch een mail als er wijzigingen gebeuren. Dit systeem werkt goed.
Er zijn heel wat gala’s weggevallen door de ramadam. Het zou niet zo moeilijk mogen zijn voor
organisatoren om hier vooraf al rekening mee te houden. Wanneer de ramadam valt is op tijd
geweten.
Last minute wijzigingen aan uren en data gala’s moet zo veel mogelijk vermeden worden. 14 dagen
op voorhand is de termijn die NADO gebruikt, wijzigingen die daarna gebeuren kunnen aanzien
worden als inbreuk tegen de dopingwetgeving.

7.EK/WK
- EK MMA (IMMAF): Juni in Rome (Italie) met Tommy Depret als coach.
- IFMA WK: Juli in Bangkok met Jens als coach. Het niveau hier is heel hoog, het is moeilijk om hier
iets te “betekenen” met volwassen deelnemers.
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- IFMA WK Jeugd: September in Antalya Turkije met Vincent als coach. We hebben een sterke lichting
jeugd die mooie resultaten moeten kunnen behalen. Verder bouwen op de mooie resultaten die
behaald werden in Litouwen, waar medailles gehaald werden in kampen tegen grote landen.
8. IFMA, Patrick Van Acker vanaf augustus 2019 lid RvB IFMA
Patrick is kandidaat voor de raad van bestuur IFMA. In principe zou z’n kandidatuur wel aanvaard
moeten worden, bij IFMA zien ze ook dat we in Belgie op een goede manier bezig zijn.
IFMA zal in z’n communicatie extra aandacht besteden aan Belgie, deels ter ondersteuning van
Patrick zijn kandidatuur. Deels ter promotie van Gianni Deleu.
Thailand wil graag de volgende jeugdolympiade organiseren, de kans is groot dat ze dit zullen
toegewezen krijgen. Dat zou natuurlijk een goede zaak zijn voor onze federatie.
9. LFKBMO
LFKBMO heeft nu ook het statuut van erkende federatie gekregen van de Waalse overheid.
Ze hebben een gelijkaardige procedure doorlopen als VKBM2O om deze erkenning te krijgen.
Ze zijn NIET erkend voor mma. Dit was niet mogelijk voor de Waalse overheid, de M 2 zal dan ook
verdwijnen in hun naam. Er komt een aparte licentie voor MMA. (BMMAF)
De naam zal dus veranderen naar: LFKBMO wat staat voor Ligue Francophone de Kick-boxing
Muaythai.
In tegenstelling tot Vlaanderen zorgt erkenning in Wallonie wel onmiddellijk voor subsidiëring.
De erkenning van onze Waalse vleugel is een belangrijke stap naar nationale erkenning door het
BOIC.
10. Reglement nieuw aan te sluiten clubs.
Er komen enkele aanpassingen in het reglement/voorwaarden waar een nieuwe club moet aan
voldoen.
Art 22: Hoofdtrainer
De hoofdtrainer beschikt minimum over een diploma hulpinitiator…
ZIE SLIDE PATRICK
Specifieke voorwaarden
-minimum aantal leden
-…
ZIE SLIDE PATRICK
Specifieke voorwaarden (mogelijk 2 met bijkomende eisen)
- ZIE SLIDE PATRICK
- 1e jaar lidmaatschap club is een stagejaar.
De club kan NIET deelnemen aan events als de hoofdtrainer geen Black Khan of zwarte gordel heeft.
- Gala organiseren mag pas na 1 jaar stage (als die goed verlopen is)
- Hoofdtrainer moet in z’n 1e jaar op 1 gala meewerken/helpen met de officials.
- Alle trainers moeten een reglementenopleiding volgen.
Indien de stage niet goed verloopt kan de club geschrapt worden.
Het huishoudelijk reglement is hiervoor aangepast en staat online.

11. Cursus hulp initiator + VTS cursus.
Danielle geeft mee dat de cursus hulpinitiator een volledige update gekregen heeft. De lesgevers zijn
allemaal mensen met een VTS diploma (risicovechtsport).
MMA moet er nog in opgenomen worden, dit is gedeeltelijk door de vete tussen 2 clubs nog niet
mogelijk geweest. Ze zouden allebei veel kunnen bijdragen maar wijzen momenteel alle
samenwerking af.
Van de deelnemers aan de lopende VTS cursus risicovechtsport komt 3/4e van de deelnemers uit
Muay thai.
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12. OFFICIALS
Cindy vraagt of het mogelijk is om bij het noteren van schorsingen duidelijk ‘tot en met’ een bepâalde
datum te schrijven. Ook bij data licentie ‘geldig tot en met’.
Patrick laat 3 nieuwe stempels maken waar dit zo op staat.
Er zou een reglement moeten opgemaakt worden voor coaches.
Er is veel interesse in de scheidsrechtersopleiding, Swa volgt dit op.
13. Api (aanspreekpunt integriteit)
Elke erkende federatie heeft een API aanspreekpunt/persoon integriteit nodig. Vroeger was dit voor
VKBM2O Jurgen Dewulf van Fros.
De API is een persoon waar alle leden en/of clubs terechtkunnen met vragen over seksueel
grensoverschrijdend gedrag en/of grensoverschrijdend gedrag. Of waar ze dit kunnen melden.
Sarah Bouchrafat zal vanaf nu optreden als API voor onze federatie. Ze is juriste en actief als lesgever
bij Fighting Academy Lokeren.

14. DPV (Dopingpreventieverantwoordelijke)
Elke erkende federatie heeft een dopingpreventieverantwoordelijke nodig. Vroeger was dit voor
VKBM2O Geert Alaerts van Fros.
Eric Van Vaerenbergh zal deze functie opnemen. Patrick zal hem voorstellen aan de clubs op de
algemene vergadering en vragen of deze aanstelling ok is voor iedereen.
Geert wijst erop dat een belangrijk deel van deze functie het verstrekken van info is aan de
geselecteerden voor Ek en Wk (volwassenen). Door selectie voor een EK of WK is een sporter een
elitesporter en zal hij een TTN (toestemming therapeutische noodzaak) moeten aanvragen als zijn of
haar dokter medicatie voorschrijft die op de dopinglijst staat.
In het verleden liep dit moeilijk aangezien de geselecteerden niet of heel laat werden doorgegeven.
VKBM2O was via Fros aangesloten bij VDT (vlaams dopingtribunaal). Bij een dopingovertreding door
een “gewone” sporter zal NADO (Nationaal Anti Dopingagentschap = Vlaamse overheid) een straf
opleggen.
Bij een dopingovertreding door een elitesporter of een trainer of begeleider moet de federatie zelf een
straf opleggen. Ofwel heeft de federatie zelf een juridisch orgaan en doet ze dit zelf, ofwel sluit de
federatie zich aan bij het VDT en zullen de juristen van dit orgaan deze taak op zich opnemen.
Het VDT heeft de ambitie om dezelfde taak op zich te nemen betreffende seksueel
grensoverschrijdend gedrag en/of grensoverschrijdend gedrag. De toekomst zal uitwijzen of het VDT
deze bevoegdheid zal toegewezen krijgen of dat er hier een ander orgaan voor zal opgericht worden.
15. Jeugd, dames, atleten-commissie
Is er nood aan een aparte Jeugd, dames, atleten-commissie?
Voor de jeugd zou dit eventueel nuttig kunnen zijn.
Anderzijds is dit soort commissie vooral nuttig in organisaties waar de raad van bestuur niet of weinig
betrokken is bij de dagdagelijkse werking binnen de sport. Dat is bij VKBM2O zeker niet het geval.
In de toekomst zal er steeds een agendapunt ivm deze doelgroepen opgenomen worden op de RVB,
zodat er zeker voldoende aandacht is voor deze groepen.
16. Vragen clubs
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- Is het mogelijk om de voorweging nog alleen toe te staan voor A en de B klasse?
Dus NIET (meer) toestaan voor C klasse, nieuwelingen en jeugd.
Op deze vraag zal worden ingegaan.
Voorweging is dus nog alleen mogelijk/toegestaan voor de A en B klasse, vanaf 1 september
2019. Bij een voorweging dient er ook steeds een dokter aanwezig te zijn.
- Is het mogelijk om vechters die niet op het afgesproken gewicht zitten een minpunt toe te kennen??
Dit is praktisch te moeilijk om toe te passen.
-is het mogelijk om een medische check up te voorzien voor elke vechter NA de wedstrijd?
Dit is sowieso toegestaan maar niet verplicht.
Momenteel kan de dokter altijd beslissen om een vechter na de kamp te onderzoeken, de
dokter zal dit doen als hij/zij dit nodig acht.
- kan er een gratis licentie gegeven worden aan VTS gediplomeerde trainers? Zoals momenteel
voorzien is bij Fros.
We gaan dit toepassen, het is belangrijk om zo veel mogelijk opgeleide trainers te hebben dus
we willen dit stimuleren.
Geert wijst er op dat het belangrijk is dat de trainers lidgeld betalen en dat het achteraf
terugbetaald kan worden. Als ze niet eerst betalen (en op die manier een gratis lidmaatschap
krijgen) zal sport vlaanderen ze niet mee opnemen in de telling van gediplomeerde
aangesloten leden.
17. Varia
BK Muaythai jeugd zal doorgaan op 16/11/2019 in Antwerpen.
Dit zal hopelijk met 4 ringen zijn. Aangezien ze er in Duitsland in slagen om op 1 dag te wegen, poules
te maken, te kampen met 4 ringen,… moet dat bij ons ook lukken.
Online ledenapplicatie:
Ongeveer 1/3e schrijft momenteel online in.
Aantal zal alleen maar stijgen.
Aandachtspunten gala’s mee te geven aan iedereen
- licentie zelf spontaan tonen
- controle met licentie EN paspoort dus allebei bijhebben en tonen
- steeds foto in boekje voor wedstrijdvechters
- scheenbeschermers liefst in kousenmodel
- gala mag maximum 5 uur duren, anders volgt er altijd een boete
Ook voor Waalse kampers: ALLEEN vechten met boekje EN licentie.

Opgemaakt door Geert Alaerts en Patrick Van Acker
Patrick Van Acker
Voorzitter VKBM²O vzw
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