Algemene voorwaarden Vlaamse Karate Federatie vereniging zonder winstoogmerk met
ondernemingsnummer 428.240.053.
Definities:
- Club: een autonome, plaatselijke sportvereniging, die als doelstelling heeft het organiseren van
karate-activiteiten en het promoten van karatesport.
- Vergunningsbijdrage: de bijdrage, los van de algemene clubbijdrage, door de vergunningshouder
betaald aan de club, waarbij de club die bijdrage betaalt aan VKF, zodat de vergunninghouder
gedurende een welbepaalde periode kan deelnemen aan de werking van VKF. Tijdens die periode
wordt dit een ‘geldige vergunning’ genoemd.
- Vergunningshouder: een karatebeoefenaar/karateka die houder is van een geldige vergunning.
- Karatestijlen en karateleerscholen:
Zowel karatestijlen als karateleerscholen zijn een wereldwijd fenomeen en worden als dusdanig
ook wereldwijd erkend. Traditionele karatebeoefening is gebaseerd op deze stijlen en
leerscholen.
 Karatestijlen: Binnen het karate zijn er verschillende grondleggers geweest. Elke grondlegger
had een eigen visie op het beoefenen van karate. Zo zijn de verschillende stijlen ontstaan. De
meest gangbare stijlen zijn Shotokan, Goju-Ryu, Wado Ryu en Shito Ryu.
 Karateleerscholen: Karate is voortdurend in ontwikkeling. De interpretatie van de uitvoering
van een techniek eigen aan een bepaalde stijl kan veranderen, alsook de trainings- en
uitvoeringsvormen. Deze veranderingen zorgen voor het ontstaan van leerscholen.
Artikel 1 - Rechtsvorm.
De vereniging is een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging
zonder winstoogmerk (hierna vzw genoemd), op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de
vereniging zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, de
wet van 16 januari 2003 en de programmawet van 22 december 2003 (hierna “vzw-wet” genoemd).
Artikel 2 - Naam.
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Vlaamse Karate Federatie vzw, hierna VKF
genoemd.
Artikel 3 - Zetel.
De zetel van de vzw is gevestigd te 9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 86a, in het gerechtelijk
arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. De Raad van Bestuur heeft de
bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen Vlaanderen of in het Brussels
hoofdstedelijk gewest en om daartoe de nodige publicatie te verrichten. De Algemene Vergadering
dient de zetelwijziging te bekrachtigen op haar eerstvolgende vergadering.
Artikel 4 - Duur.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan op elk ogenblik ontbonden worden door
de Algemene Vergadering.
Artikel 5 - Leden.
Kunnen lid worden van VKF, alle Nederlandstalige clubs die, als rechtspersoon of feitelijke vereniging,
karate op niet-professionele wijze beoefenen en waarvan de zetel gevestigd is in Vlaanderen of in
het Brussels hoofdstedelijk gewest.
Het aantal leden wordt vastgelegd op een minimum van zes.

De toetreding van een lid tot de vereniging behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Wie
lid wil worden, dient daartoe een schriftelijk verzoek in aan de Raad van Bestuur VKF. Dit schriftelijk
verzoek gebeurt per brief of per email.
De Raad van Bestuur VKF laat leden tot de vereniging toe op de wijze zoals bepaald in het Reglement
Inwendige Orde. In uitzonderlijke gevallen kan de raad van bestuur een vraag tot lidmaatschap op
gemotiveerde wijze weigeren.
Elk lid is gerechtigd haar rechtsvorm te kiezen en haar statuten vast te stellen. Deze mogen niet in
strijd zijn met de statuten noch met het reglement van inwendige orde van VKF .
Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de VZW-wet, deze statuten en het huishoudelijk
reglement worden beschreven. Zij betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage van maximum
1.000,00 euro.
Artikel 6 - Ontslag van een lid.
Elk lid kan ontslag nemen door een kennisgeving te doen aan de Raad van Bestuur. Dit ontslag wordt
aldaar bekrachtigd en is slechts van kracht vanaf de datum van deze bekrachtiging.
Elk lid dat de door hem verschuldigde lidmaatschapsbijdrage niet betaalt of handelt tegen de
regelgeving van VKF zoals vermeld in de statuten of het Reglement Inwendige Orde, wordt als
ontslagnemend beschouwd.
Artikel 7 - Uitsluiting van een lid.
Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om de uitsluiting van een lid uit te spreken.
Het voorstel tot uitsluiting gebeurt door de Raad van Bestuur of door één vijfde van de leden. Het
voorstel moet op de dagorde van de vergadering worden vermeld samen met het advies van de Raad
van Bestuur, ten minste veertien dagen vóór de vergadering.
De uitsluiting zal slechts uitgesproken worden bij absolute meerderheid.
De vergadering zal zich over het voorstel tot uitsluiting kunnen uitspreken indien de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Wordt die voorwaarde niet vervuld, dan
kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden en deze kan beraadslagen en beslissen
ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, wordt eerst door de Algemene vergadering
gehoord. Indien het lid niet verschijnt, kan de Algemene Vergadering zich geldig uitspreken over het
voorstel tot uitsluiting als het lid, tenminste veertien dagen vóór de Algemene Vergadering, bij
aangetekende brief uitgenodigd werd, met vermelding van het voorstel tot uitsluiting en van de
gronden ervan.
Artikel 8 - Vergunning.
Elke karateka die in een club, aangesloten bij VKF , aan activiteiten (trainingen, stages, competitie, …)
deelneemt, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning, overeenkomstig hetgeen hieronder
bepaald wordt.
Dit houdt in dat de karateka aangesloten is bij een door de VKF erkende club. Een karateka is enkel
lid van de club die vermeld staat op zijn vergunningskaart. Een individuele aansluiting (aansluiting
zonder club) is niet mogelijk.

Deze vergunningskaart geeft de karateka toelating deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd
door de VKF of haar leden.
Elke bestuurder van VKF of hun afgevaardigde kan de voorlegging van een vergunning vragen. Aan
karateka’s waarvan de vergunning niet in orde is zal de deelname aan activiteiten van de federatie
geweigerd worden.
Een reglementaire VKF vergunningskaart moet voorzien zijn van:
1.
2.
3.
4.
5.

een VKF-stempel.
de handtekening van de karateka of de handtekening van de ouders of de voogd bij
minderjarigen
het registratienummer van de karateka bij de VKF
de naam van de club waarbij de karateka is aangesloten
de geldigheidsduur.

Opzeg van een vergunning is steeds mogelijk door kennisgeving te doen aan het VKF-secretariaat. Er
worden echter geen vergunningsbijdragen terugbetaald.

