VKA vzw Meiboomlaan 23 9470 Denderleeuw

Vlaamse Karate Associatie VZW
Erkend door de Vlaamse Karate Federatie VZW
vka.gradencommissie@gmail.com
vka.secretariaat@gmail.com
Meiboomlaan 23 9470 Denderleeuw
Geachte
Met deze nota wil ik jullie informeren over de stand van zaken.
Door Sport Vlaanderen zijn er heel wat eisen gesteld waaraan we moeten voldoen teneinde onze erkenning
als VKF (en BKF als gevolg) te waarborgen.
Beginselverklaring
VKA mag geen clubs hebben als lid, de statuten zijn gewijzigd in die zin (decreet). Men kan lid worden als
persoon, elke club aangesloten bij VKF mag één persoon voordragen op voorwaarde dat deze een
Dangraad of een Eregraad heeft behaald bij VKA., zie bijgevoegd beginselverklaring. Een bedrag van 5€
volstaat om lid te zijn.(tot 15 december 2017 mogelijkheid tot betaling) VKA Rek. BE72 9796 1181 8916
Adres: VKA Penningmeester Krijgshof 1 bus 25- 9000 Dendermonde.
Er zijn heel wat leden op dit ogenblik aangesloten en die de beginselverklaring hebben ondertekend, maar
ik doe nogmaals een warme oproep om dit te doen indien dit nog niet is gebeurd. Jullie kunnen dan
deelnemen aan de AV van VKA in 2018 en ook kandidaat zijn voor de RVB VKA.
Dangraden
VKA is een erkende leerschool geworden , en deze staan in voor de graduatie. Het feit dat we meerdere
stijlen hebben binnen onze VKA wat onze grootste troef is blijven we doen wat we altijd gedaan hebben
namelijk iedereen de kans geven om een Dangraad te behalen.
Aan het VKA examen kan iedereen deelnemen ongeacht stijl, groep of leerschool zolang men voldoet aan
de voorwaarden, deze zijn niet gewijzigd. Het adres en rekeningnummer is wel gewijzigd namelijk:
VKA Secretariaat : Meiboomlaan 23- 9470 Denderleeuw
vka.secretariaat@gmail.com en speciaal voor graduatie: vka.gradencommissie@gmail.com
rekeningnummer: VKA Rek. BE72 9796 1181 8916
Hopelijk is deze informatie nuttig geweest, bel of stuur een mailtje indien jullie vragen hebben.
Voorzitter VKA
Demesmaeker François
Gsm 0486 75 11 29

VKA vzw mail: vka. secretariaat @gmail .com

