INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION - BELGIUM

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
HOOFDSTUK 1 : VERTEGENWOORDIGERS ITF-BELGIUM
1) ALGEMEENHEDEN
Art. 1. Ontslag :
Indien een beheerder wordt ontslagen of niet herbenoemd zal deze de door hem gemaakte onkosten,
tot op het moment van ontslag, met absolute voorrang op allen, worden terugbetaald.
Art. 2. Toegang tot vergaderingen en manifestaties:
De vergaderingen van de vertegenwoordigers mogen enkel bijgewoond worden door deze 2 personen
(voorzitter en ondervoorzitter) en de personen die er op uitgenodigd werden.
De nationale vertegenwoordigers hebben, als waarnemer, vrije toegang tot alle vergaderingen en
manifestaties, georganiseerd door de commissies. Zij hebben tevens, als waarnemer, vrije toegang tot
manifestaties, georganiseerd door de clubs, leden van de federatie.
Art. 3. Lidmaatschap van nationaal overkoepelend orgaan (ITF-Belgium):
De afgevaardigden van ITF-Belgium dienen lid te zijn van ITF-Vlaanderen vzw of ITF Wallonie asbl.
Ze werden verkozen door de Algemene Vergadering van de regionale federatie waarvan ze lid zijn, hun
benoeming wordt daarna voorgelegd op een AV ITF-Belgium. M.a.w. ITF-Vlaanderen vzw brengt een
verkozen kandidate, ITF Wallonie brengt een verkozen lid, onderling verkiezen zij de functies.
Art. 4. Indien na een Algemene Vergadering er niet voldoende beheerders verkozen werden opdat de beheerraad voltallig zou zijn, mag de beheerraad ad interim beheerder(s) aanstellen. Zij nemen tijdelijk de
taken waar van de ontbrekende beheerder(s). Er kan géén kandidatuur gesteld worden voor de functie
van ad interim beheerder. Het is de beheerraad die mensen contacteert voor deze functie. De ad
interim beheerder is ontslagnemend op de eerstvolgende Algemene Vergadering waarop er een
verkiezing voor beheerraadsleden is. De ad interim beheerder heeft geen stemrecht in de beheerraad en
kan géén beheerraadfunctie hebben.
Art. 5. Bij ontslag van één van de beheerders, en na het volgen van art. 4, zal op de eerstvolgende AV art. 3
worden gevolgd.
2) BEHEERDERS
Art. 6. Bevoegdheden van de voorzitter :
De voorzitter van de Raad van Beheer :
- leidt de vergaderingen en neemt onder de afgevaardigden de eerste rang in.
- doet de beslissingen van de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering uitvoeren.
- staat in voor de vertegenwoordiging van ITF-Belgium op internationaal en nationaal vlak, en
verzorgt ook alle communicatie hieromtrent
- superviseert het nationaal team, de nationale coachen en de anti-doping officer
- superviseert de technical director met de examencommissie en de organisatie van gradings en
national instructors courses & het umpire- en tournament committee
Art. 7. Taken van de ondervoorzitter :
- vervangt de voorzitter in geval van afwezigheid.
- staat hem /haar bij .
Art. 8. Vervalt

3) REKENINGNAZICHTER
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Art. 9.

Vervalt

Art. 10. Vervalt
HOOFDSTUK 2 : COMMISSIES
1) ALGEMEENHEDEN
Art. 11. Doel van de commissies :
Om technische en organisatorische problemen te kunnen oplossen worden de nationale
vertegenwoordigers bijgestaan door commissies. De commissies zijn zelf actief en verantwoordelijk
voor de goede werking ervan. Zij leggen rekenschap af aan hun supervisor (nationaal of regionaal
aangeduid).
Ingeval van ontslag van één der commissieleden zal deze, de door hem/haar gemaakte onkosten, tot op
het moment van ontslag, met absolute voorrang op allen, worden terugbetaald.
De leden van de commissies hebben tevens, als waarnemer, vrije toegang tot de manifestaties,
georganiseerd door de clubs, leden van de federatie.
Art. 12. Soorten commissies ITF-Belgium :
-

Technical director & zijn/haar assistenten
Examencommissie, onderverdeeld in een kupexamen- en een danexamencomissie. De leden
worden aangeduid door de technical director ITF-Belgium.
Disciplinair comité
PR- commissie
Hosinsul commissie
Umpire- & Tournament commissie
Coachen van het nationaal team
Anti-doping officer
Bij uitbreiding zijn bijkomende commissies mogelijk

Art. 13. Samenstelling der commissies :
Bestaan uit minimum 1 (één) en maximum 5 (vijf) personen.
Onder hun leden wordt een secretaris aangeduid. De commissies worden samengesteld uit de
ingezonden kandidaturen en rekening houdend met persoonlijke vaardigheden van de kandidaten.
De vertegenwoordigers of supervisor behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de
samenstelling en de door de commissie genomen beslissingen, overeenkomstig de modaliteiten voorzien
in onderhavig reglement.
Art. 14. Vergaderingen der commissies :
De verschillende commissies dienen naar behoefte te vergaderen. Voor elke vergadering dient een
uitnodiging + het verslag gestuurd te worden aan de aangeduide supervisor.
Art. 15. Bevoegdheden der commissies :
De commissies zijn ieder bevoegd in hun domein, onder supervisie van hun verantwoordelijke. Zij
mogen derhalve beslissingen en maatregelen treffen om de uitvoering van hun taak met goed
gevolg te kunnen uitoefenen. Zij zijn hiervoor wel verantwoording verschuldigd ten overstaan van de
nationale vertegenwoordigers of hun supervisor.
Indien een commissie niet bij machte is haar verantwoordelijkheid op te nemen, zal de supervisor
dringende maatregelen treffen.
Geen enkele van de beslissingen van de commissies mag in strijd zijn met statuten, het reglement van
inwendige orde of de beslissingen van de nationale of regionale besturen , noch hun eigen reglementen
inwendige orde.
Art. 16. Briefwisseling :
De commissies hebben de verplichting de supervisor een kopij te versturen van alle (digitale)
briefwisseling die van algemeen belang is.
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2) TAKEN DER COMMISSIES
Art. 17. Wordt met de betrokken commissies afgesproken, en ter publicatie op de website vertoond.

HOOFDSTUK 3 : CLUBS & LEDEN
Art. 18. Elke club aangesloten bij ITF-Vlaanderen vzw of ITF Wallonie asbl is automatisch lid van ITFBelgium.
Art. 19. Elk lid van de clubs dient een geldige vergunning (licentie) te hebben bij ITF-Vlaanderen vzw of ITF
Wallonie asbl, alsook een geldige verzekering.
Art. 20. Betekenis van de vergunning :
Het bezit van een geldige vergunning (licentie) betekent :
- dat de houder zich akkoord verklaart met de statuten en het reglement van inwendige orde, in
overeenstemming met het decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele
sportbeoefenaar.
- dat de houder in orde is met de sportverzekering
Art. 21. Geldigheid van de vergunning :
Een vergunning is slechts geldig indien zij werd afgeleverd door het administratief secretariaat ITF-VL
Vzw of ITF Wallonie asbl.
Art. 22. Controle der vergunningen :
Een geldige vergunning is noodzakelijk voor deelname aan :
- training in de clubs.
- wedstrijden en sportieve organisaties, georganiseerd door de ITF-VLvzw, ITF Wallonie asbl of
ITF-Belgium of één van haar commissies.
- alle nationale of internationale organisaties, waarbij ITF-Belgium rechtstreeks of onrechtstreeks
aangesloten is.
Elk lid van de Raad van Beheer kan de controle eisen van de vergunningen. De Raad van Beheer kan
deze taak overdragen aan de leden van commissies.
De leden van de verschillende commissies hebben het controlerecht over alle activiteiten welke onder
hun bevoegdheden ressorteren.
Om controle mogelijk te maken is het op zich dragen van de vergunning; vergezeld van de nodige
geldigheidsdocumenten vereist tijdens elke activiteit, waarbij controle mogelijk is, met inbegrip van
trainingen in eigen club.
Art. 23. Formaliteiten bij de aanvraag :
De aanvraag voor een vergunning dient via het secretariaat van de club te gebeuren. Voornoemde vergunning dient leesbaar (in drukletters of getypt) en volledig ingevuld te worden. De vergunning dient
ondertekend te worden door de aanvrager of indien deze minderjarig is (-18 j.) door één der ouders. Het
vak “Medische geschiktheid” dient door een geneesheer ingevuld en ondertekend te worden (enkel voor
nieuwe aansluitingen ).
De volledig ingevulde vergunning dient door de clubsecretaris naar het administratief secretariaat ITFVLvzw of ITF Wallonie asbl te worden gestuurd. Gelijktijdig dient het bedrag dat jaarlijks door de
Algemene Vergadering werd vastgesteld, op de bankrekening van de ITF-VLvzw of ITF Wallonie asbl
te worden gestort. Er zal slechts overgegaan worden tot registratie bij ontvangst van zowel de
vergunningen als het gestorte geld.

Art. 24. Vergunningen voor bestuursleden en trainers van een club :
Trainers en bestuursleden van een club dienen in het bezit te zijn van een geldige vergunning.
Bovendien dienen zij ingeschreven te zijn in een club waar zij les geven of een bestuursfunctie bekleden
Indien zij les geven in verschillende clubs of in verschillende clubs een bestuursfunctie waarnemen,
dienen zij in één van deze clubs ingeschreven te zijn.
Op vergaderingen kunnen zij slechts die club vertegenwoordigen in welke zij ingeschreven zijn.
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Art. 25. Meerdere vergunningen :
Het is verboden tijdens hetzelfde jaar meerdere vergunningen in verschillende clubs aan te vragen.
Het is verboden deel uit te maken van andere ITF Taekwon-Do clubs, welke niet erkend zijn door de
ITF zonder toestemming van de Raad van Beheer ITF-Belgium.
Art. 25.a Trainingen in een andere club :
Indien een lid van een club éénmalig of op regelmatige basis wil deelnemen aan een training in een
andere club, kan dit pas na verwittigen van en mits goedkeuring door de eigen instructeur.
Art. 26. Aantal leden van een club:
Het maximum aantal leden van een club is onbeperkt.
Het minimum aantal leden, om als een club te worden erkend door de Raad van Beheer, is
vijf.
Art. 27. Naam van de club :
Elke club kiest een eigen naam, blazoen en/of kenteken. Elke club bezit het eigendomsrecht op deze
naam, blazoen en/of kenteken.
Art. 28. Openen van een nieuwe club :
1. Aanvraag :
De aanvraag voor het openen van een nieuwe club dient te gebeuren via een het secrerariaat ITF-VL of
ITF Wallonie.
De deelfederatie stuurt zo snel mogelijk de detals naar de RvB ITF-Belgium.
Art. 29. Recht van vrije aansluiting :
Iedere beoefenaar heeft het recht te oefenen en zich aan te sluiten in de club van zijn keuze.
Het is verboden bij de aansluiting contracten te tekenen of te laten ondertekenen, waarbij financiële
voorwaarden gesteld worden bij eventuele verbreking.

HOOFDSTUK 4 : TAKEN ITF-BELGIUM
Art. 30. ITF-Belgium is de overkoepelende federatie boven ITF-Vlaanderen eV vzw en ITF Wallonie asbl.
ITF-Belgium en de commissies houden toezicht op de uniformiteit binnen de federatie, in uitvoering
van noodzakelijke seminars en cfr. het examenreglement.
Art. 31. ITF-Belgium is het contactorgaan op internationaal gebied, o.a. naar International
Taekwon-Do Federation, All Europe Taekwon-Do Federation en de aangesloten leden-landen.
Art. 32. ITF-Belgium en de nationale vertegenwoordigers hebben het recht controle uit te oefenen op de
deelfederaties, ITF-Vlaanderen eV vzw en ITF Wallonie asbl, en kan op elk moment de RvB van de
deelfederaties ter verantwoording roepen. ITF-Belgium en de nationale vertegenwoordigers hebben het
recht tot inzage van alle documenten van de deelfederaties, al dan niet via de rekeningnazichter. Ze
kunnen de deelfederaties adviezen opleggen.
ITF-Vlaanderen vzw en ITF Wallonie hebben de taak de nationale vertgenwoordigers ITF-Belgium op
de hoogte te houden van wat zich afspeelt in de deelfederatie, en dienen steeds een invitatie te versturen
voor vergaderingen van hun RvB en AV, alsook een verslag/notulen over te maken na de vergadering.
De deelfederaties zijn steeds verantwoording schuldig aan ITF-Belgium.
Art. 33. ITF-Belgium is verantwoordelijk voor de organisatie van nationale danexamens (minimum 2/jaar), via
de technical director en de examencommissie.
Art. 34. ITF-Belgium is verantwoordelijk voor de organisatie van Belgische Kampioenschappen, via zijn deelFederaties en clubs.
Art. 35. ITF-Belgium is verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen voor de leden, via de
verschillende commissies. En clubs.
Art. 36. ITF-Belgium is verantwoordelijk voor het nationale team, via zijn coachen.
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HOOFDSTUK 5 : GEMEENSCHAPPELIJKE BETALINGEN
Art. 37. Lidmaatschap ITF en AETF wordt elk jaar in januari betaald. Beide deelfederaties betalen de helft van
het bedrag.
Art. 38. Bij gemeenschappelijke betalingen m.b.t. het nationale team en de werking wordt een distributieve code
gehanteerd.

HOOFDSTUK 5 : DEELFEDERATIES
Art. 39. Zaken die niet in het reglement inwendige orde ITF-Belgium worden besproken, ressorteren onder
ITF-Vlaanderen eV vzw en/of ITF Wallonie asbl, en kunnen teruggevonden worden in de
respectievelijke statuten en reglementen inwendige orde.
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