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Edegem 

29 augustus 2021 (10.00)

 

Agendapunten Wat Wie Tijd 
 

Inleiding – welkomstwoord + volmachten  Patrick  

1 
Agendapunt 1 – Goedkeuring verslag 

- 08/03/2021 online 

 

Besluitvorming Patrick  

2 
Agendapunt 2 – Goedkeuring aanpassing statuten 

- In functie van goed bestuur 

 

Besluitvorming Patrick  

3 
Agendapunt 3 – Naamswijziging 

- In functie van subsidiëring federatie 

 

Informatief Patrick  

4 
Agendapunt 4 – Goedkeuring beleidsplan 

- In functie van subsidiëring federatie 

 

Besluitvorming Patrick  

5 
Agendapunt 5 – Goedkeuring personeelsleden 

- Aanstelling algemeen manager en sporttechnisch manager 

 

Besluitvorming Patrick  

6 
Agendapunt 6 – Nieuwe structuur binnen federatie 

- MMA Cel 

- VKBMO-tatami (WAKO) 

 

Informatief Patrick  

7 
Agendapunt 7 – Aanstelling rekeningnazichters 

- In functie van goed bestuur 

 

Informatief 

Feedback 

Patrick  

8 
Agendapunt 8 – Aanpassing (jeugd-) reglement m.b.t. kledij 

- Bedekkende kledij in competitie context 

 

Besluitvorming Patrick  

10 
Agendapunt 9 – Varia  Informatief Patrick  
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TO DO’s Wie? Tegen wanneer? 

Marc De Block uitnodigen voor volgende 

bijeenkomst van het bestuursorgaan 

Patrick Voor de samenkomst van het 

bestuursorgaan 

Datum bestuursvergadering vastleggen Patrick 31/10/2021 

 

VERSLAG 

Inleiding – welkomstwoord + volmachten  

Voorzitter Patrick Van Acker heet alle aanwezigen welkom. De bestuursleden die er niet konden bij zijn hebben 

op voorhand volmachten gegeven aan de aanwezige bestuursleden. Fran Vanderstukken vertegenwoordigde het 

RVSP en stelde zichzelf en haar functie binnen het platform kort even voor. 

 

Agendapunt 1 – Goedkeuring verslag 

Betreft het verslag van 8 maart 2021, vergadering bestuur en stakeholders VKBM²O vzw via een online sessie. 

Geen opmerkingen vanuit het bestuur. Het verslag werd unaniem goedgekeurd. 

 

Agendapunt 2 – Goedkeuring aanpassing statuten 

Goed bestuur is een parameter bij het toekennen van subsidies vanuit de Vlaamse overheid. Aan de hand van de 

goed bestuur indicatoren scoren we momenteel slechts 21%. Deze score willen we tegen 2024 verhogen naar 

minimaal 75%. Hiervoor zullen o.a. enkele aanpassingen nodig zijn in de statuten. Het bestuursorgaan gaat 

unaniem akkoord met de volgende aanpasingen in de statuten: 

• Toepassing van quorum voor de algemene ledevergadering 

• Binnen de grenzen van de organisatie kunnen geen zelfstandige of autonome entiteiten bestaan met 

een eigen beleid dat afwijkt van het door de algemene vergadering en bestuursorgaan vastgestelde 

beleid. 

• De cumulatie van de functie van voorzitter bestuursorgaan en directeur zal verboden worden. 

• Onverenigbaarheden met het lidmaatschap van het bestuursorgaan zullen opgenomen worden o.a. de 

functie van API, rekeningnazichter en lid van de tuchtcommissie. 

 

Frigo (bespreken we volgende vergadering) 

- Hoe beter omgaan met verzuim licentieplicht voor elk lid? 

- Aanpassing (jeugd-) reglement m.b.t. bedekkende kledij 

- Toetreden van WAKO Belgium bij VKBMO als tatamisport 

 

Diepvries (komt later op het jaar op de vergadering) 

-  
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Agendapunt 3 – Naamswijziging 

Tot op heden was nog niet duidelijk onder welke benaming onze sport juist op de sporttakkenlijst vernoemd zou 

worden. Op dit moment zou dit Muaythai/kickboksen worden. De Vlaamse overheid bepaald dit en wij hebben 

hier geen stem in. Het ministrieel besluit is nog niet ondertekend maar wij verwachten dit in september.  

Wanneer het ministrieel besluit officieel ondertekend zal worden zal onze officiële naam een kleine wijziging 

moeten ondergaan. In de praktijk zal alles hetzelfde blijven maar de ² in de naam VKBM²O zal verdwijnen. Voor 

de berekening van de subsidiëring worden leden die alleen maar MMA beoefenen niet meegerekend. 

 

Agendapunt 4 – Goedkeuring beleidsplan 

De laatste maanden werd gewerkt aan het beleidsplan Luik I en Luik II dat voor september ingediend moet 

worden voor de subsidieaanvraag bij Sport Vlaanderen. Oorspronkelijk werd gedacht dit pas in 2023 te kunnen 

doen maar dankzij de inspanningen binnen de federatie en partners zoals o.a. het RVSP en het feit dat we de 

tweede grootste vechtsportfederatie in Vlaanderen zijn werd een eerder negatief advies omgezet in een positieve 

kentering.  

Patrick Van Acker heeft het volledige beleidsplan overlopen met de bestuursleden. Hierbij een beknopt overzicht 

van de belangrijkste doelstellingen: 

• We zullen inzetten op goed bestuur door het doorvoeren van enkele wijzigingen. 

• Twee personeelsleden zullen in dienst komen. 

• We streven naar 10.000 aangesloten leden in 2024. 

• De organisatie van de VKBMO Awards in 2024. 

• Kwaliteitsbewaking optimaliseren d.m.v. aansluitingsvoorwaarden, opleiding, kwaliteitslabel, 

kwaliteitscheck ect … 

• Meer aanbod voor de recreatieve sportbeoefenaar: jeugdsportfonds, muaythai on tour project, 

schoolsportproject, sportkampen, G-sport, graduaties en een digitaal leerplatform 

• Youth official programma  

• Uitwerking van een concreet topsportbeleid met ook voor talentdetectie en ontwikkeling. 

 

De leden van het bestuursorgaan gaan unaniem akkoord met de opmaak van het beleidsplan Luik I en II. 

 

Agendapunt 5 – Goedkeuring personeelsleden 

In juli en augustus werden sollicitatiegespreken gehouden voor de twee vacatures die eerder door VKBMO 

werden uitgeschreven voor een algemeen manager en een sporttechnisch manager. 

A. Algemeen manager vanaf 1 januari 2022 

De sollicitatiegesprekken werden afgenomen door Patrick Van Acker, Daniella Somers en Hafid Najja. 

Voor deze functie werd gekozen voor Alex Liebens (Master L.O.) met reeds ervaring binnen de klimsport 

en taekwondo sportfederatie. Daarnaast was hij zeer goed voorbereid en zeer enthousiast. 

B. Sporttechnisch manager vanaf 1 november 2021 

De sollicitatiegesprekken werden afgenomen door Patrick Van Acker, Daniella Somers en Els Dom. 

Voor deze functie werd gekozen voor Britt van Vugt op basis van haar affiniteit met de sport en kennis 

van het Vlaamse sportlandschap en de decreten/beleid m.b.t. sportfederaties.  
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Opmerking: wat gaan de personeelsleden juist doen? 

Zij zullen instaan voor het dagelijks bestuur waarvan ledenbeheer een groot deel uitmaakt. Voor de verwerking 

van 1 licentie moet je ongeveer een 6 minuten rekenen. De workload hiervan is ongeveer gelijk aan één voltijdse 

medewerker. Daarnaast zullen zij actief werken aan strategische en organisatorische doelen, acties en 

beleidsfocussen die verder omschreven worden in Luik II van het beleidsplan.  

De leden van het bestuursorgaan gaan unaniem akkoord met de aanstelling van bovenstaande personeelsleden. 

 

Agendapunt 6 – Nieuwe structuur binnen federatie 

WAKO Belgium ( onder leiding van Marc De Block) wenst aan te sluiten bij VKBMO onder een aparte commissie. 

WAKO Belgium bestaat uit een 3 tal clubs met in totaal een 150 tal leden in Vlaanderen. Zij bieden uitsluitend de 

semi-contact stijlen van WAKO aan die doorgaans op een tatami plaatsvinden. 

 

Marc De Block is tevens het rechtstreekse contact voor WAKO in België. Hierdoor bestaat er al jaren een 

samenwerkingsovereenkomst voor deelname aan de internationale kampioenschappen van WAKO tussen 

WAKO Belgium en VKBMO. De full-contact stijl K1-rules van WAKO valt namelijk onder de bevoegdheid van 

onze federatie. Noël Van Den Heuvel is voor deze sporttak nationaal trainer. 

 

De aanwezige bestuursleden hebben toch nog heel wat vragen over de concrete invulling en eventuele gevolgen 

van deze aansluiting en geven aan dat men Marc De Block wenst uit te nodigen op de volgende 

bestuursvergadering om zichzelf voor te stellen en zijn visie toe te lichten. 

 

Agendapunt 7 – Aanstelling rekeningnazichters 

In het kader van goed bestuur wil VKBMO twee rekeningnazichters aanstellen. Hun taak zal zijn om jaarlijks de 

jaarrekening na te kijken en hiervan verslag uit te brengen aan de Algemene vergadering. Er zijn reeds twee 

kandidaten voor deze functies: Rutger Schenk en Johnny Van Velthoven. Op de Algemene vergadering van 26 

september 2021 zal de stemming plaatsvinden voor de officiële aanstelling. 

 

Agendapunt 8 – Aanpassing (jeugd-) reglement m.b.t. kledij 

Omwille van de afwezigheid van de bestuursleden actief als official zal dit punt verschoven worden naar de 

volgende vergadering. 

 

Agendapunt 9 – Varia 

Volgende punten werden ter informatie meegegeven: 

• Els Dom (risicovechtsportplatform) is moeder geworden van een zoon Mats. 

• François Corremans stapt op 11 september in het huwelijksbootje. 

• Het BK zal in 2022 normaal georganiseerd worden in Wallonië. 

• Amazing Thai Festival is kandidaat om een vaste samenwerking met VKBMO aan te gaan wat betreft de 

organisatie van de wedstrijden in o.a. Leuven, Laakdal, Hasselt, …  

• Het reglement voor volwassen zal aangepast worden net zoals het jeugdreglement in 2022. 

• 26 februari zal het examen voor bruine en zwarte Khan Muaythai doorgaan. De locatie moet nog 

bepaald worden door de examencommissie. 
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Aanwezigheden 

  AANWEZIG (A) 
VERONTSCHULDIGD (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 V 

Derycke Bruno Bestuurslid VKBM²O A 

Elboujdaini Rachid Bestuurslid VKBM²O V 

Huysmans Danny Bestuurslid VKBM²O V 

Najja Hafid Bestuurslid VKBM²O V 

Somers Daniella Bestuurslid VKBM²O A 

Van den Heuvel Noël Bestuurslid VKBM²O V 

Van Der Schoot Cindy Bestuurslid VKBM²O V 

Van Vugt Britt Bestuurslid VKBM²O A 

Wauters Chris Bestuurslid VKBM²O V 

Vanderstukken Fran Risicovechtsportplatform A 

 

 


