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 S.K.I.F - BELGIUM

Shotokan Karate-Do International Federation Belgium asbl/vzw
www.skifb.be

Registered office: Avenue Baron Seutin 19, 1410 Waterloo (Belgium) 

Member of S.K.I.F. – Federation of the late Master HIROKAZU KANAZAWA, 10th Dan – Tokyo – Japan

"Shōtōkan Karate-Dō International Federation Belgium",
afgekort : "S.K.I.F.-B." of "S.K.I.F. Belgium" of “SKIF-B”

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Artikel 1 - Algemeen

Dit reglement van inwendige orde regelt de verhouding tussen de vereniging en de karatebeoefenaars 
alsook de onderlinge verhoudingen.

Elke club moet hiervan een exemplaar bezitten en dit ter beschikking stellen van haar aangesloten 
leden.

Elke club en haar leden gedragen zich naar de voorschriften van dit reglement.

Ieder lid moet ervan op de hoogte zijn, onwetendheid omtrent de bepalingen van dit reglement zal 
nooit als verontschuldiging aanvaard of kunnen ingeroepen worden.

Conform de statuten is elke wijziging aan het Reglement van Inwendige Orde onderworpen aan de 
goedkeuring van de Algemene Vergadering (Art.45).

Artikel 2 - Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur is samengesteld volgens de statuten van SKIF-B (Art.31) en in toepassing 
van de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk.

2. De Raad van Bestuur vergadert volgens de noodzakelijkheid.
Een vergadering kan slechts plaatsvinden bij aanwezigheid van de helft van de raadsleden plus 
één:
- Ingeval van 4 (vier) raadsleden is een aanwezigheid vereist van 3 (drie) leden. 
- Ingeval van 5 (vijf) raadsleden is een aanwezigheid vereist van 3 (drie) leden.
- Ingeval van 6 (zes) leden is een aanwezigheid vereist van 4 (vier) leden.
- Ingeval van 7 (zeven) leden is een aanwezigheid vereist van 4 (vier) leden.

3. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of zijn 
vervanger.

4. De voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris/secretaresse en de penningmeester handelen de 
lopende zaken af.

5. De voorzitter: de voorzitter roept de Raad van Bestuur samen. De voorzitter zit de Algemene 
Vergadering en de vergadering van de Raad van Bestuur voor. Hij/zij voert de beslissingen van de 
Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur uit. Hij/zij zit de SKIF-B voor en neemt de 
eerste rang onder zijn afgevaardigden in.

6. De vicevoorzitter: Hij/zij vervangt de voorzitter, indien de voorzitter niet aanwezig kan zijn.

7. De secretaris: de secretaris maakt de verslagen op van de Algemene Vergaderingen en tevens 
alle documenten die betrekking hebben op de SKIF-B. Hij/zij ondertekent samen met de 
voorzitter de verslagen en legt ze ter goedkeuring voor op de volgende vergadering. Hij/zij is 
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verantwoordelijk voor de berichtgeving aan de leden. Hij/zij ondertekent en zorgt voor de 
verzending. Hij/zij wordt in de uitoefening van zijn/haar functie eventueel bijgestaan door een 
administratief secretaris/secretaresse die geen lid is van de Raad van Bestuur.

8. De penningmeester: de penningmeester zorgt voor de vorderingen van de sommen die men 
verschuldigd is aan SKIF-B. Hij/zij ondertekent de kwitanties. In overeenkomst met de Raad van 
Bestuur regelt hij/zij de uitgaven en beheert de goederen van SKIF-B. Telkens hij/zij erom 
gevraagd wordt brengt hij/zij verslag uit aan de Raad van Bestuur over de financiële toestand van 
SKIF-B. Hij/zij zorgt voor de boekhouding, de uitgaven en de inkomsten van SKIF-B.

9. De commissarissen: de commissarissen zijn ten minste met twee. Zij controleren de 
rekeningen van SKIF-B telkens als de Raad van Bestuur erom vraagt en minstens éénmaal per 
jaar. De commissarissen worden door de Algemene Vergadering verkozen. Zij brengen verslag uit 
op de Algemene Vergadering.

10. Geen enkele akte verbindt de vereniging indien deze geen twee handtekeningen draagt van de 
leden van de Raad van Bestuur waaronder die van de voorzitter of zijn plaatsvervanger.

Artikel 3 - Leden (clubs)

1. Alle individuele leden dienen zich te groeperen in clubverband. Alle normale relaties tussen SKIF-
B en de individuele karatebeoefenaars verlopen via de clubs.

2. Elke persoon die het voornemen heeft om een dōjō als effectief lid te openen stuurt een 
aanvraagformulier met zijn of haar motivatie hiervoor  naar de Raad van Bestuur die na overleg 
positief of negatief adviseert.

3. De Raad van Bestuur beslist na overleg over de aanvaarding als effectief lid.

4. Iedere nieuwe of bestaande club die aansluit bij SKIF-B kan pas, nadat ze twee volledige jaren 
aangesloten is, iemand voordragen voor de Raad van Bestuur.

5. Elke wijziging aangaande het beheer, samenstelling bestuur, adressen, plaats van de dōjō, enz. 
moeten aan het secretariaat van SKIF-B overgemaakt worden.

6. Alle briefwisseling met de club geschiedt op naam van de secretaris/secretaresse van de club.

7. Clubnaam en embleem zijn eigendom van de club.

8. Elke aangesloten club moet het doel nastreven zoals vermeld in de statuten van SKIF-B (Art.3)

9. Tegen elke aangesloten club of clublid kunnen maatregelen genomen worden (verwittiging, 
berisping, verbod of schorsing), indien de reglementen niet worden gerespecteerd. Elk geval dient 
te worden bekendgemaakt aan de Raad van Bestuur.
De beslissing tot uitsluiting van een niet-effectief lid (=toegetreden lid) wordt genomen door de 
Raad van Bestuur mits eenvoudige meerderheid van de stemmen.
De beslissing tot uitsluiting van een effectief lid (=club) wordt genomen door de Algemene 
Vergadering met tweederde meerderheid der stemmen.

10. Het lidgeld (incl. verzekering) voor zowel een nieuwe aansluiting als voor een jaarlijkse 
hernieuwing bedraagt 30 (dertig) Euro  (zie Statuten – Art.37).
  

11. De jaarlijkse clubaansluiting bedraagt 50 (vijftig) Euro (zie Statuten – Art.37).
 
Artikel 4 - Individuele aansluiting (vergunninghouders)

1. Elke karatebeoefenaar of beoefenaarster (verder genoemd karateka) moet een geldige SKIF-B. 
vergunning bezitten. Dit houdt in dat de karateka aangesloten is bij een door SKIF-B. erkende 
club en hierdoor correct verzekerd is conform het verzekeringscontract door SKIF-B afgesloten.

2. De persoon die lid wenst te worden van SKIF-B vult een digitaal formulier «Nieuwe Vergunning» 
in. Het digitale formulier staat op de webpagina van SKIF-B. Het lid dient akkoord te gaan met de 
Algemene Voorwaarden van SKIF-B en dient kennis genomen hebben van de Privacy Policy van 
SKIF-B. Beide documenten zijn te vinden op de website van SKIF-B en kunnen daar gedownload 
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worden.

3. Het formulier wordt, voor minderjarige beoefenaars, ingevuld door de vader, de moeder of de 
voogd. Een meerderjarige beoefenaar vult zelf het formulier in.

4. De dōjō-leraar kan te allen tijde mits akkoord van de Raad van Bestuur de aansluiting van het lid 
opzeggen indien het lid zich niet aan de geldende regels van de dōjō of de federatie houdt of zich 
onaanvaardbaar gedraagt.  (zie RIO Art. 3 – Punt 9)

5. Een karateka is enkel lid van de club waarvan het clubnummer en de clubnaam op zijn/haar 
vergunning vermeld staan.

6. Op de vergunningsstrook staan o.a. een QR-code - het lid- of registratienummer - het 
clubnummer - de clubnaam - de vervaldatum van de verzekering.
De QR-code verwijst naar de elektronische informatie van de verzekerde en geeft extra informatie 
weer (leeftijd, geslacht, adres) ten opzichte van de vergunningsstrook.

7. Een karateka kan slechts een voor één jaar geldige vergunning verkrijgen, die van datum tot 
datum hernieuwbaar is.

8. Met een nieuw lidmaatschap moet de betaling bij de registratie gebeuren. Bij een hernieuwing 
moet het lid de betaling uitvoeren vóór de vervaldag. Het lidmaatschap is slechts geldig vanaf het 
ogenblik dat SKIF-B de betaling op de financiële rekening ontvangt.

9. Bij een hernieuwing behoudt het lid zijn/haar oorspronkelijk toegekend lidnummer.
Na 5 jaar inactiviteit worden de gegevens van het lid geschrapt en wordt het lid bij een latere 
heraansluiting als “nieuw lid” beschouwd, met een nieuw lidnummer.

10. Ieder geregistreerd lid is verplicht een vergunningsboekje aan te schaffen. Het vergunningsboekje 
is het paspoort van de karateka binnen de vereniging. In het vergunningsboekje wordt het geldige 
registratiebewijs aangebracht. Alle behaalde graden, functies, deelname aan stages en/of 
wedstrijden worden in het vergunningsboekje vermeld.

11. Elke clubverantwoordelijke kan aan een (nieuw) lid-beoefenaar een medisch geschiktheidsattest 
vragen bij de minste twijfel over zijn/haar gezondheid. De kandidaat(-te) die wenst toe te treden 
tot SKIF-B bevestigt dat hij/zij door het aangegane lidmaatschap zowel mentaal als fysiek geschikt 
is tot het beoefenen van het karate of aanverwante sport. SKIF-B kan op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een eventuele valse verklaring hieromtrent.

12. Elk aangesloten lid moet het doel nastreven zoals vermeld in de statuten van SKIF-B (Art.3)

13. De karateka schrijft zich in voor één jaar, in een club naar keuze.

14. Als een lid van dōjō verandert moet hij zijn huidige dōjō-instructeur en de instructeur van de 
nieuwe dōjō op de hoogte brengen. De instructeur van de nieuwe dōjō moet contact opnemen met 
de Raad van Bestuur om de overdracht te laten uitvoeren in het ledenadministratieprogramma.

15. Als een lid zijn/haar licentie niet tijdig hernieuwt, moet de club-instructeur het lid de toegang tot 
de dōjō weigeren. Het lid mag terug aan de activiteiten (vb. trainingen) deelnemen nadat de 
betaling van het lidgeld naar de bankrekening van SKIF-B werd uitgevoerd en het lid een geldige 
registratiekaart (pdf bestand) kan voorleggen. Als het lid evenwel doorgaat met deelnemen aan 
SKIF activiteiten (incl. SKIF-B) zonder geldig registratiebewijs, dan zal het lid persoonlijk 
aansprakelijk gesteld worden in geval van schade aan materiaal en/of personen (en voor de 
gevolgen hiervan), en dit zowel bij kwetsuren bij het lid zelf, als die toegebracht aan derden. In 
voorkomend geval zal SKIF-B niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. 

16. Bij alle activiteiten georganiseerd door SKIF of SKIF-B moet een geldig registratiebewijs 
(=vergunning) voorgelegd kunnen worden. Deelname aan SKIF of SKIF-B activiteiten zonder een 
geldig registratiebewijs is niet toegestaan en is niet gedekt door de verzekering. Deelname aan 
SKIF-B wedstrijden en/of andere SKIF-B activiteiten (incl. SKIF activiteiten) zonder geldig 
registratiebewijs wordt geweigerd.
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Artikel 5 - Tuchtreglement

1. Het niet naleven van de statuten en/of het Reglement van Inwendige Orde kan gesanctioneerd 
worden door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering naargelang het geval
(zie RIO Art.3 – Punt 9).

Artikel 6 - Aangifte van een ongeval

1. Bij ongeval of kwetsuur van een karateka tijdens activiteiten die door de verzekering gedekt zijn,  
moet een ongevalsformulier worden ingevuld.

2. De feiten zelf moeten de eerste werkdag na het ongeval of kwetsuur gemeld worden aan het SKIF-
B secretariaat. Er wordt slechts gevolg gegeven aan deze melding op voorwaarde dat de karateka 
over een geldige vergunning beschikt (Art 4. Punt 6).

3. De aangifteformulieren moeten ten laatste de derde werkdag na de feiten bezorgd worden aan het 
secretariaat.

4. De blanco aangifteformulieren van de verzekeringsmaatschappij waarmee een contract is 
afgesloten staan in Pdf-formaat op de webpagina’s van SKIF-B en zijn eenvoudig te downloaden.

5. De ongevallen worden gedekt binnen de perken van de afgesloten karateverzekering.

Artikel 7 - Technische leiding

1. SKIF-B wordt technisch geleid door een hoofdinstructeur voor een periode van twee jaar.

2. De hoofdinstructeur wordt gekozen door de club-instructeurs met eenvoudige meerderheid van de 
stemmen.

3. Elke club-instructeur beschikt over een aantal stemmen in overeenstemming met artikel 11 van de 
statuten van SKIF-B.

4. De uittredende hoofdinstructeur is herkiesbaar.

5. De kandidaturen moeten per brief op het secretariaat van de vereniging toekomen binnen de 
termijn voorzien in de oproepingsbrief.

6. De hoofdinstructeur is verantwoordelijk voor de technische werking binnen SKIF-B.

7. Op de jaarlijkse algemene vergadering licht de hoofdinstructeur zijn werk en beslissingen toe. 
Tijdens deze toelichting kunnen de club-instructeurs hun eventuele opmerkingen maken.

Dit Reglement van Inwendige Orde is niet limitatief en kan ten alle tijde in overeenstemming met de 
statuten worden gewijzigd en/of uitgebreid ten voordele van het doel en/of de werking van de 
organisatie SKIF- B.
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