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Frigo (bespreken we volgende vergadering)
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Financieel overzicht 2020 (wachten op verslag SBB)
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-

TO DO’s

Wie?
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Verslag financieel overzicht bezorgen

Patrick

Voor de Algemene ledenvergadering

Datum Black Khan vastleggen

Noël & Olaf

31/03/2021

Datum OAL vastleggen

Patrick

31/03/2021

Datum bestuursvergadering i.f.v. OAL vastleggen

Patrick

31/03/2021

Interne bevraging bedekkende kledij

Iedereen

31/03/2021

Verslag algemene ledenvergadering VSF
bezorgen

Patrick / Daniella

30/04/2021

VERSLAG
Agendapunt 1 – Goedkeuring verslag
Betreft het verslag van 13 september 2020, vergadering bestuur en stakeholders VKBM²O vzw te Edegem.
Geen opmerkingen vanuit het bestuur. Het verslag werd goedgekeurd.
Agendapunt 2 – Financieel overzicht
Omwille van een werkachterstand bij SBB is er nog geen verslag beschikbaar. De bespreking en goedkeuring zal
daarom op een later tijdstip terug opgenomen worden wanneer het verslag wel beschikbaar is.
Dit zal nog voor de Algemene ledenvergadering
Voorlopig kunnen wij onderstaande cijfers reeds meegeven als indicatie.
Nota: deze cijfers betekenen niet noodzakelijk dat er sprake is van 13.000 euro winst. Boekhoudkundig zijn er op
dat moment mogelijk nog openstaande kosten. Desondanks dat 2020 een slecht jaar was voor onze inkomsten
kunnen we wel stellen dat er geen verlies geleden zal zijn.

Spaarrekening
Zichtrekening

1 januari 2020

1 januari 2021

199.000
58.000

199.000
71.000
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Agendapunt 3 – Aanvraag Muaythai op sporttakkenlijst
Deze aanvraag loopt reeds ruim 1,5 jaar en werd ingediend via het advocatenkantoor van Stijn Adriaensens.
De laatste maanden werd in dit dossier heel wat werk verzet.
10/02/2021: RVSP en VKBM²O gingen in gesprek met Sportvlaanderen.
Patrick Van Acker, Daniella Somers en Els Dom stelden hier Muaythai 4 dummies voor waarmee het verschil
besproken werd tussen Muaythai en kickboksen binnen onze federatie.
18/02/2021: werd specifiek Muaythai voorgesteld door Patrick Van Acker aan de Vlaamse sportraad a.d.h.v. een
powerpoint opgesteld door Britt van Vugt en Els Dom. Thema’s die hier aanbod kwamen waren o.a.
geschiedenis, wie wij zijn als federatie, ethisch en medisch verantwoord sportaanbod, IFMA, talent detectie en
ontwikkeling, fysieke en mentale gezondheid en het sociaal maatschappelijk karakter van onze sport.
De Vlaamse sportraad kreeg reeds 3 adviezen m.b.t. onze aanvraag namelijk van het risciovechtsportplatform,
gezond sporten Vlaanderen en ICES. Op basis hiervan en de presentatie zullen zij een advies uitbrengen aan de
minister. Normaal zal dit gebeuren op 19/03/2021.
Of de voorgaande adviezen positief of negatief waren weten we niet maar er gaan positieve stemmen op.
Wanneer Muaythai op de sporttakkenlijst een plaats krijgt kan de federatie subsidies aanvragen. Deze subsidies
zullen gebruikt worden voor de ontwikkeling van onze sport. Rond de concrete invulling hiervan bestaan reeds
ideeën maar voorlopig heeft het nog geen zin om vooruit te lopen op deze zaken. Wanneer de erkenning rond is
zal dit opnieuw opgenomen worden.
Agendapunt 4 – Aanpassingen intern tuchtreglement
Recent is VKBM²O aangesloten bij het Vlaams Sporttribunaal waardoor enkele wijzigingen aan het intern
reglement nodig zijn. Het ondersteunende advocatenkantoor van het Vlaams Sporttribunaal heeft een aantal
opmerkingen gegeven en aangepaste teksten aangeleverd.
Momenteel worden deze teksten omgezet naar mensen taal door het advocatenkantoor van Stijn Adriaensens.
Wanneer deze klaar zijn zullen deze opnieuw bekeken worden door de advocaten van het Vlaams Sporttribunaal.
Verwachting is dat deze binnen 1 à 2 maanden klaar zullen zijn. De wijzigingen zullen niet ingrijpend zijn.
Agendapunt 5 – Aanvraag lidmaatschap BOIC
Deze aanvraag loopt ondertussen reeds 2 jaar. Helaas wegens de minder goede medewerking van LFKBMO zijn
de statuten van BKBM²O tot op heden nog niet in orde. Omdat de aanvraag tijdig binnen moet zijn lijkt het erop
dat we dit jaar opnieuw de erkenning zullen mislopen. De aanvraag kan niet vanuit VKBM²O komen.
Agendapunt 6 – Rapportage Sport Vlaanderen
Twee maal per jaar vraagt Sport Vlaanderen om een rapportage (1 april en 1 september). Dit verslag zal door
Britt samengesteld worden met ondersteuning van Patrick Van Acker en Els Dom. De komende weken kan het
zijn dat Patrick enkele vragen zal bezorgen aan de bestuursleden om informatie te bundelen.
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Agendapunt 7 – Samenwerking Nederlandse Vechtsportautoriteit
Sinds 2 jaar beweegt er heel wat in het Nederlandse vechtsportlandschap. De VA (Nederlandse
vechtsportautoriteit) streeft naar een meer gestructureerde, gecontroleerde aanpak in Nederland wat betreft
vechtsporten in recreatief en competitie verband.
De VA heeft contact opgenomen met VKBM²O om samen te werken rond schorsingen en hoe men deze op een
gestructureerde manier aan elkaar kan uitwisselen. Dit zal samen met hen bekeken worden.
Daarnaast zal de VA ook een keurmerk gaan gebruiken vanaf 1 januari 2022. Concreet: Nederlandse
sportscholen die dit keurmerk niet hebben mogen niet deelnemen aan competities in eigen land. VKBM²O zal
deze lijn ook doortrekken in België. Nederlandse clubs zonder dit keurmerk zullen dus niet mogen deelnemen
aan onze competities.
Agendapunt 8 – Tuchtzaak Moreno Tecchio
De tuchtzaak is nog lopende en reeds driemaal uitgesteld. Op 27 maart staat de definitive behandeling voor de
VKBM²O tuchtcommissie op de agenda. Hier zullen een 6/7 tal personen komen getuigen voor Dhr. Tecchio.
De advocaat van Dhr. Tecchio heeft ook een klacht neergelegd bij BAS. Dit gaat niet over de zaak zelf maar wel
over de procedure die toegepast werd. Deze (online) zitting zal doorgaan op 29 maart 2021.
Agendapunt 9 – Website VKBM²O
Naast de website www.bkbmo.be staat ook de website www.vkbmo.be sinds kort online.
De concrete invulling van de website zal in de komende weken gebeuren waarna wij hopelijk binnen +/- 3 weken
de website officieel kunnen presenteren aan onze leden.
Patrick vraagt aan Hasan om hem eventueel bij te staan om in communicatie te treden met de ontwikkelaar van
de website voor de verdere uitwerking.
Agendapunt 10 – Online ledenbestand
Momenteel werkt men aan een aantal nieuwe functies binnen het online ledenbestand.
Op de ledenstickers zal voortaan een QR-code staan waardoor iedereen met een QR scanner de achterliggende
gegevens kan raadplegen. Het huidige systeem blijft behouden, dit is enkel een extra tool.
Daarnaast zal ook elk nieuw lid automatisch een welkomstmail krijgen vanuit de federatie met daarin informatie
rond contactgegevens, API, social media, …
Omwille van grote drukte bij de ontwikkelaar is de uitrol van deze functies verschoven naar eind maart.
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Agendapunt 11 – Covid-19
Oproep om op te letten met wat er in de media verschijnt. Vaak gaat het om opinies of veronderstellingen van
mensen / instanties zonder de juiste onderbouwing. VKBM²O zit telkens samen met andere erkende
vechtsportfederaties en RVSP om de nieuwe maatregelen te bespreken en vragen te formuleren naar experten
toe. Dit staat opnieuw op de agenda voor aanstaande woensdag 10/03/2021.
Vanuit de federatie communiceren we enkel de adviezen gegeven door de experten.
Agendapunt 12 – Muaythai op de European Games ‘23
Alle andere continenten hebben reeds lange tijd Olympische continentale spelen maar in Europa ging dit pas in
2015 voor de eerste keer door. In 2023 zullen de European Games plaatsvinden in Polen en zal Muaythai als full
medal sport op de agenda staan.
Er zullen 7 gewichtscategorieën zijn zowel bij de mannen als vrouwen waaraan telkens 8 atleten mogen
deelnemen. Eén van de doelstellingen voor het nationale team is om op dit evenement één atleet te hebben.
Naast deze categorieën zijn er nog twee andere categorieën namelijk de Wai Kru en schaduwboksen.
Aan deze competities zal het nationale team niet deelnemen.
Meer informatie zal later volgen, het is in ieder geval een stap voorwaarts voor onze sport.
Agendapunt 13 – Open algemene ledenvergadering
We plannen de OAL eind mei via een online meeting. Twee weken voordien zal een bestuursoverleg
plaatsvinden om de onderwerpen die besproken worden op de OAL goed te keuren.
De exacte datum volgt z.s.m..
Agendapunt 14 – Algemene vergadering VSF
Algemene ledenvergadering VSF (Vlaamse sportfederaties) zal doorgaan op 30/03/2021.
Patrick Van Acker en Daniella Somers zullen hierop aanwezig zijn. Het verslag volgt.
Agendapunt 15 – Plage Préférée ‘21
Plage Préférée is een soort van reclame tour voor sport georganiseerd door Sport Vlaanderen.
Dit gaat meestal door in verschillende kustgemeentes op verschillende datums tijdens de zomervakantie.
In 2019 heeft VKBM²O hier voor het eerst aan deelgenomen. Britt van Vugt was hier toen de trekker van zij stond
samen met enkele leden van het nationale Muaythai team 2 dagen met een stand op dit event.
Het event werkt samen met RADIO 2. Zij hebben in 2019 ook een interview afgenomen van nationaal trainer
Vincent Gloris waarna de presentatrice zich ook live op de radio waagde aan een korte padssessie met Vincent.
Hier zijn toen goede reacties op gekomen.
Voor 2021 heeft VKBM²O zich opnieuw kandidaat gesteld voor 2 dagen.
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Agendapunt 16 – Hulpinitiator VKBM²O
Er is vraag naar uitbreiding van het docententeam voor de opleiding hulpinitiator VKBM²O. Momenteel is men op
zoek naar meer geschikte lesgevers. Patrick geeft aan dat het belangrijk is om bij deze zoektocht te waken over
de kwalificaties van deze personen op het zowel sportspecifiek als op didactisch vlak.
In 2020 heeft ROUND 3 de organisatie in Antwerpen en kosten van de opleiding op zich genomen.
Dit is goed verlopen desondanks de Covid-19 hindernissen. Het examen zal volgende week afgenomen worden.
De vraag naar de opleiding is groot, zeker in Limburg. Daarom stelt Patrick voor om de volgende editie in deze
regio te laten doorgaan. De opleiding zou dit jaar voor de theoretische delen online georganiseerd worden.
Agendapunt 17 – Jeugdontmoeting 30/01/2021
Eind januari organiseerde VKBM²O met de steun van MAC en Hasan nog een laatste coronaproef
jeugdontmoeting voor de U13. Dit is vlekkeloos verlopen. De politiecontrole verliep ook vlot en zonder problemen.
Opmerking: Universal Gym had 2 leden op de matchmaking staan die geen licentie hadden. Tot op heden zijn er
ook nog geen aanvragen ontvangen voor deze twee personen.
Vraag van Patrick om na te denken over hoe we dit beter kunnen aanpakken in de toekomst.
Agendapunt 18 – Khan Examens
Round 3 (samenwerkingsverband tussen Stad Antwerpen en enkel vechtsportclubs die aangesloten zijn bij
VKBM²O en VBL) wil na de hulp-initiator ook de Khan graduaties Muaythai naar Antwerpen halen.
Concreet betekend dit dat zij de organisatie op zich nemen (locatie) en de kosten voor de examinatoren.
Olaf Bekkers heeft reeds bevestigd dat de locatiewijziging ok is voor hem en zijn team.
De exacte datum moet nog bepaald worden.
Ook voor de Khan examens K1 zal Noël Van Den Heuvel de mogelijkheid bekijken om een voorlopige datum vast
te leggen in juni. Indien de maatregelen dit niet toelaten zal het examen verplaatst worden naar september.
Agendapunt 19 – Aanpassing (jeugd-) reglement m.b.t. kledij
Vanuit de jeugdcommissie is de vraag gekomen om het (jeugd-) regelement aan te passen m.b.t. bedekkende
kledij. Deze vraag komt er na opmerkingen op de presentatie van het herschreven jeugdreglement in november.
Bekijk zeker de eerder aangeleverde bijlagen rond dit thema m.b.t. de vraag van de jeugdcommissie, visie motief
vzw, visie UNIA en ICES.
In het verleden is de aanpak van IFMA overgenomen daarom is er ook opnieuw bij hen gepolst hoe wij hier best
mee omgaan. Hun standpunt is simpel: voor hen zijn verschillende variaties mogelijk (enkel benen, volledige
lichaam, …) zolang extra bedekkende kledij wit is en gedragen samen met de traditionele kledij.
Op dit moment loopt er ook een onderzoek van enkele Thomas More studenten rond dit thema.
Zij bevragen momenteel Vlaamse sportfederaties, de resultaten zullen in mei beschikbaar zijn.
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De eerste gedachte is vaak dat de nood aan bedekkende kledij vaak binnen religie kadert maar het heeft ook
verschillende andere invalshoeken: medische aandoeningen, brandwonden, explicite tattoos, …
Er is opnieuw twijfel rond veiligheid als het gaat over het zien van blessures tijdens een wedstrijd.
De bezorgdheden zullen voorgelegd worden aan de medische commissie door Els Dom, zij zal ook het standpunt
van Sport Vlaanderen aftoetsen rond deze thematiek. Nota: op dit moment is de volledige bedekking reeds
toegestaan en goedgekeurd door het bestuur. De vraag vanuit de jeugdcommissie gaat over het aanbieden van
meer opties die zich situeren binnen twee reeds bestaande en goedgekeurde kledingopties.
Herman Boons stelt zich de vraag of er hierover geen universeel standpunt bestaat als we naar andere landen
kijken. De realiteit is dat als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt iedereen kan doen en laten wat men wil. In vele
federaties zijn de kledingvoorschriften erg ruim.
Voorbeeld van Patrick Van Acker uit Brussel: man met (extreme) tattoo op zijn rug had deze afgeplakt omwille
van de reden dat hij bang was voor de reacties in het publiek.
Voorbeeld van Hasan Aberzak: twee meisjes 11 en 12 jaar uit zijn club hebben een huidaandoening waardoor zij
altijd met een lange broek trainen. Zij zijn beide niet religieus. Eén van beide heeft na lange tijd toch een wedstrijd
gedaan met een short aan maar zij was niet volledig op haar gemak. Het andere meisje durft hierdoor niet aan
wedstrijden deelnemen.
Daniella Somers gaf aan dat het belangrijk is om zo weinig mogelijk mensen uit te sluiten en ziet het als een
positieve zaak op voorwaarde dat we dit in een deftig reglement gieten.
Herman Boons benadrukt het belang van het formuleren van het openstellen van de mogelijkheid tot dragen van
bedekkende kledij voor iedereen en dat dit zeer strikt gekaderd zou moeten worden om te vermijden dat iedereen
zo maar kan doen wat hij/zij wil. Het voorstel om een goedkeuring aan te vragen o.b.v. medisch attest zou
hiermee opzij geschoven worden wat het ook makkelijker zou maken voor de betrokken partijen om deze regel
correct toe te passen.
Er is besloten om dit punt op een later moment opnieuw op te nemen wanneer alle bestuursleden aanwezig zijn.
In afwachting hiervan zal intern een bevraging hierover gedaan worden en vragen we aan elk bestuurslid om
actief na te denken over dit thema en eventueel de concrete invulling hiervan.
Agendapunt 20 – Varia
Hasan Aberzak: of de federatie nog meer initiatieven zal nemen voor het organiseren van gala’s. Het antwoord is
ja eventueel wanneer dit terug mogelijk zou zijn en de promotors dit financieel niet aan kunnen. Op dit moment
staan er wel reeds enkele gala’s op de kalender die zouden georganiseerd worden in mei/juni met of zonder
publiek.
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Aanwezigheden
AANWEZIG (A)
VERONTSCHULDIGD (V)
Van Acker Patrick

Voorzitter VKBM²O

A

Aberzak Hasan

Bestuurslid VKBM²O

A

Bekkers Olaf

Bestuurslid VKBM²O

V

Boons Herman

Bestuurslid VKBM²O

A

Corremans François

Bestuurslid VKBM²O

A

Derycke Bruno

Bestuurslid VKBM²O

A

Elboujdaini Rachid

Bestuurslid VKBM²O

V

Huysmans Danny

Bestuurslid VKBM²O

A

Najja Hafid

Bestuurslid VKBM²O

A

Somers Daniella

Bestuurslid VKBM²O

A

Van den Heuvel Noël

Bestuurslid VKBM²O

A

Van Der Schoot Cindy

Bestuurslid VKBM²O

A

Van Vugt Britt

Bestuurslid VKBM²O

A

Wauters Chris

Bestuurslid VKBM²O

A

Dom Els

Risicovechtsportplatform

A
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