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Bestuur en Stakeholders meeting VKBM²O vzw, zondag 13 september te Edegem.

Voorstelling / kennismaking van de leden en stake holders :
Verontschuldigd: Cindy Van Der Schoot, Danny Huysmans, Francois Corremans, Herman Boons.
Aanwezig: Mr. Stijn Adriaensens, Ineke Daelman RVSP, Els Dom RVSP, Tommy Depret Nat Tr. MMA,
Tom Wouters coördinator BMMAF, Eric Van Vaerenbergh Dopingpreventieverantwoordelijke,
Vincent Gloris Nat Tr. IFMA Jeugd, Moustapha Ben Daoud Lid overleggroep RVSP en Jens Maes Nat
Tr. IFMA Volwassenen.
Daniëlla Somers, Britt Van Vugt, Olaf Bekkers, Noël Van den Heuvel, Bruno Derijcke, Rachid El
Boujdaini, Chris Wauters, Hasan Aberzak, Hafid Najja en Patrick Van Acker
Rondgang van de vertegenwoordigers – korte voorstelling.
Sportlandschap Vlaanderen.

Sinds de erkenning van VKBM²O zijn we het aanspreekpunt van de overheid. VKBMO is erkend door
Sport Vlaanderen en heeft in het Vlaamse landschap bindingen met het Risicovechtsportplatform en
de Vlaamse sportfederatie. RVSP platform beheren het dossier van VKBM²O en er is meervoudig
contact. Het RVSP platform is een grote schakel inzake de corona problematiek. ISB is een
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overkoepeling van steden en gemeenten en is ook gelinkt aan het RVSP platform. De Vlaamse
Trainerschool werkt onafhankelijk en de is enige officiële erkende instantie om trainers op te leiden.
NADO of NADA Vlaanderen is de dopingcontrole.
Minister : er is een aanvraag tot erkenning in de sporttakkenlijst voor muaythai. Dit zou een opening
kunnen betekenen in subsidiëring van VKBM²O.
Beleidsplan
Een erkende sportfederatie dient jaarlijks een beleidsplan in te dienen of bij te sturen. Tijdens een
Olympisch jaar is dit steeds voor 4 jaar. Het nieuwe beleidsplan gaat in op 1 januari 2021. Voor 1
september 2020 dienen de bijsturingen te worden ingediend. Het beleidsplan wordt bekeken door
Sport Vlaanderen. Het beleidsplan zal online beschikbaar gesteld worden.

Vergadering VSF (Vlaamse Sportfederatie)
Daniëlla Somers zal de vaste afgevaardigde zijn.
De Open Algemene Ledenvergadering heeft plaats gevonden op 26 augustus te Edegem, VKBMO was
vertegenwoordigd door Daniëlla Somers en Patrick Van Acker
Jeugdreglement wedstrijden
Het jeugdreglement is een uitgebreid reglement. Dit omvat de reglementen tijdens de wedstrijden
maar ook de verschillende stijlen worden hierin beschreven tot het gedrag van de supporters.
Is toegevoegd in bijlage.
Overeenkomst RVSP en VKBM²O
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Er is een samenwerkingsoveréénkomst tussen beide partijen waar onze federatie zich verbindt om
een aantal opgelegde punten te volgen die bvb kunnen betrekking hebben op de gezondheid van
deelnemers binnen onze sport. (wordt op de site gepubliceerd zodra ondertekend door alle partijen)
FROS – VKBM²O
Er is geen enkele verbinding meer met FROS en dit reeds sedert 2 jaar
Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
De nieuwe statuten zoals goedgekeurd door de OALV zijn opgestuurd voor publicatie in het
staadsblad.
Huishoudelijk reglement dient aangepast te worden tegen volgende RvB, we gebruiken hiervoor de
diensten van Lawtree.
Aanpassing tuchtreglement
Op de volgende RvB zullen de wijzigingen voorgesteld worden, vooral aanpassingen ivm
tuchtprocedure bij grensoverschrijdend gedrag, we gebruiken hiervoor de diensten van Lawtree.
Media en communicatie
We zijn met een filmpje een overzicht van de federatie aan het maken waarin verschillende zaken
aan bod komen uit het verleden en de toekomst. Tijdens de lunch break zijn er interviews met
verschillende leden van de RvB.
Opleiding verzorger
Gaat vooral over het tapen. Wordt ook opgenomen in het beleidsplan.
Nieuwsbrief clubs en leden
Wordt maandelijks door Britt opgesteld , we gaan ook nieuwsbrieven voor doelgroepen maken.
Onderwerpen of tekst is steeds welkom.
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Werkgroep opstarten “toekomst licentie verzekeringsboek”
Het is het moment om hierover na te denken hoe dit in de toekomst kan verbeteren. De wildste
ideeën zijn welkom. Mail naar info@bkbmo.be indien je hieraan wil mee werken.
Is het ooit als eens besproken om een initiator cursus thaiboks/kickboks uit te werken met sport
Vlaanderen ?
Er is nu geen specifieke cursus, maar het is niet uitgesloten dat hier in de toekomst werk van wordt
gemaakt. (RVSP) Wel zijn er al meer diepgaande cursussen in de risicovechtsporten die tot trainer
B gaan.
Start jeugdsportfonds en jeugdcommissie
Er zijn 5 clubs ingeschreven, er zal 5000 euro verdeeld worden na indienen van hun dossier. Deze
subsidie komt vanuit de federatie.
Black belt en Black Khan examen
Er wordt gevraagd aan de verantwoordelijken om asap een dag hiervoor in te plannen.
Hulp-initiator Voorjaar 2021 Limburg
Er is veel vraag van mensen uit de provincie Limburg. We hopen in de toekomst te kunnen rekenen
op de bachelors LO die in onze federatie aanwezig zijn. De volgende opleiding zal plaats vinden
voorjaar 2021 in Limburg.

Bestuursvergadering VKBM²O vzw op zondag 13 september te Edegem

Datum 13/09/2020
Verontschuldigd : Cindy Van Der Schoot, Danny Huysmans, Francois Corremans, Herman Boons
Aanwezig
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1. Aanduiden voorzitter en 2 ondervoorzitters
Patrick wordt unaniem als voorzitter herkozen, ondervoorzitters verkiezing is verplaatst naar
de volgende bestuursvergadering.
2. Afscheid vorige leden bestuur, wat doen als bedanking ?
Voor Christophe Lambaux en Wim Smessaert zal een Bongo cadeaubon voorzien worden van
250 euro wegens hun jarenlange inzet in het bestuur.
3. Geheimhoudingsverklaring nieuwe leden bestuur.
De nieuwe leden van het bestuur ondertekenen een geheimhoudingsverklaring
4. Stavaza brief Minister ivm opname Muaythai in de sporttakkenlijst
5. Gezocht leden voor bestuur BKBMO
Is niet besproken, kandidaten graag asap via mail aan info@bkbmo.be
6. Ontwikkeling nieuwe website (ledenbestand, vechters profiel)
Het is de bedoeling dat beide websites met elkaar geïntegreerd worden.
Alles zal onder JVD solutions ontwikkeld worden.
7. Wie gaat de titelaanvragen goedkeuren
Chris Wauters zal deze behartigen
8. BK Muaythai Youth 2021
Zal terug doorgaan in 2021, “Round 3” gaat bekijken of zij dit kunnen organiseren.
9. Dag van de Muaythai en FFA 07/02/2021
We willen ons profileren t.o.v de overheid en hier iets rond organiseren
10. API gezocht (aanspreekpunt integriteit)
Als erkende federatie dienen we over een aanspreekpunt te beschikken. Als federatie
hebben we momenteel niemand meer. We zullen op zoek gaan naar 2 tot 3 personen.
Hiervoor zal een opleiding moeten gevolgd worden. Hassan en Cindy vanuit de RVB is
kandidaat. Eric Van Vaerenbergh heeft zich ook kandidaat gestuurd.
Ze gaan een 2-daagse opleiding volgen in November.
11. Samenwerking erkende vechsportfederaties danksij RVSP – promo
Zal via een promo filmpje gaan. Filmpje wordt over verschillende erkende
vechtsportfederaties opgenomen. Dit project loopt via het RVSP. De opnamen gaan door op
woensdag 30 september te Edegem.
Chris Wauters en Patrick Van Acker hebben dit verslag opgemaakt.

