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ONZE SPORTCLUB WKS VZW 

• Voorzitter   = Luc Dutoit 

• Secretaris   = Dominique Devos 

• Penningmeester  = Sabine 

• PR    = Christophe Dhaenens 

• Trainers   = Luc, Luc V, Cederic, Dominique, Jeffery, Collin, Jean-Marie, Sara 

Bestuur van de VZW 

•  Karate club  

• Ju-Jitsu club “Sabaki” 

• Tae-bo 

• Bewegingsleer voor de kleinsten 

• Zelfverdediging workshops 

Deelactiviteiten 

• VIJF           = Karate  

•           =  Ju-jitsu stijl  Van Haesendonck 

• BLOSO      =  Initiator 

• Gemeentelijke sportraad 

Deel van officiële federaties 

• Via de trainers 

• Via WWW.WKSVZW.BE 

• Via clubblad 

 

Clubinformatie 

http://www.vjjf.be/?menu=3&sub=4&niv=2
http://www.vjjf.be/?menu=3&sub=4&niv=2
http://www.wksvzw.be/


VERGUNNING EN VERZEKERING 

• Betaling clublidmaatschap = steeds via de club aan Luc of Sabine 

• Betaling verzekering = steeds  direct aan de club aan Luc of Sabine 

• Karate =  nu  ALTIJD via de club  - overschijving  van JKA vlaanderen NIET meer betalen 

• Kaart/boekje = vergunning beschrijft de geldigheidsduur 

Vergunningen en club lidmaatschap 

• Clubverzekering is verplicht 

• Bij een ongeval direct AANGIFTE doen 

• vraag formulier aan Luc  

• melden aan de trainer 

Ongeval - Verzekering 

• Veiligheid is basis kenmerk van onze trainingsvorm 

• Handschoen, mondstuk, schelp zijn aan te kopen door de leden 

• Volg de voorschriften en aanwijzingen van de club en zijn trainers 

• “Goede” opwarming en trainingschema’s, afgestemd op de groep 

Preventie! 

• Zie www.wksvzw.be voor WKS gedragscode document 

• Op tijd zijn 

• Discipline  met aandacht voor de persoonlijkheid 

• Respect voor de trainers, de clubinfrastructuur en de andere leden en bezoekers,  
zowel binnen als buiten de club 

Clubstijl – verwachting  ten opzichte van de leden 

http://www.wksvzw.be/


STIJLTECHNISCHE INFORMATIE 

• Vorm en techniek is bepaald door de federatie 

• Unieke WKS ‘totaal visie’ op zelfverdediging over de stijlen heen 

• Volgens de BLOSO didactische kwaliteitsnormen 

Lesinhoud 

• Is een ‘vorm’ van competitie 

• Gradatienormen zijn strikt bepaald per stijl door federatie 

• Gradatie zijn ‘officieel’ erkend door BLOSO en federaties 

• Deelname aan de examens kan pas na akkoord door de lesgevers en NA inschrijving  

Gradatie – examen 

• Worden afgenomen volgens het ‘boekje’ van de federatie 

• Jeugd heeft een ‘tussengradatie’ 

• Beoordeling over ‘periode’ 

Examen inhoud 



PLANNEN 2014-2015 

• Pers momenten ter bekend making 

•  … 

WKS bestaat 20 jaar – Luc is 40 jaar bezig  

• In de 1ste week van de zomervakantie 2015 

3de  WKS Jeugdstage 

• Actieve zoektocht naar extra sponsor gelden 

• Om een goede werking van de club mogelijk te maken 

Sponsor zoektocht 

• Speciale, groepspecifieke workshop op aanvraag 

Lessen “zelfverdediging” 



ZELFVERDEDIGING 

Waarom?   

Wie kan het? 

Wat is het? 

Waar leer ik het? 

Wat doe ik er mee? 

• Schoenen uit! ---- > TIJD voor ACTIE 

 Wat dacht je?  


