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I Doel :  

Dit huishoudelijk reglement regelt de werking en onderlinge afspraken binnen TKDschool 

Keumgang VZW . 

 

II. Missie :  

Taekwondo aanbieden aan een breed doelpubliek, competitief en recreatief, waarbij 

iedereen zich volgens zijn mogelijkheden maximaal kan ontplooien binnen een sterke 

clubomgeving. 

TKDschool Keumgang VZW = door een sterke structuur streven naar optimale kwaliteit. 

Concretisering in volgende doelstellingen 

De VZW en de clubs waarmee een samenwerkingsovereenkomst gesloten is, uitbouwen 

tot de best gestructureerde Taekwondoschool van Vlaanderen met een goed opgeleide 

en gemotiveerde trainersstaf die een 300 tal leden van 5 tot 75 jaar wekelijks een 

degelijke en aangepaste taekwondo vorming geeft 

Een Taekwondoschool uitbouwen zodat zowel de recreatieve als de competitie gerichte 

taekwondo beoefenaar op regionaal, nationaal zowel als internationaal vlak, op zijn 

niveau aan zijn trekken komt. 

Deze Taekwondoschool uitbouwen tot een voorbeeld in Vlaanderen en een binnen de 

Europese Taekwondowereld gerespecteerde sparring school. 

 

III. Organogram 

1) De VZW 

De Taekwondo Keumgang Diest VZW is omgevormd tot de TKDschool Keumgang VZW, 

De vzw heeft effectieve leden (= stemgerechtigd) en toegetreden leden (= niet 

stemgerechtigd). 

Iedere natuurlijke persoon kan toetreden tot de vzw door het ondertekenen van het 
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toetredingsformulier en het betalen van het jaarlijkse lidgeld. 

2) De Algemene Vergadering 

De Algemene vergadering van de TKDschool Keumgang VZW wordt gevormd door de 

effectieve (= stemgerechtigde) leden : effectieve leden zijn alle natuurlijke personen die 

als dusdanig door de Algemene vergadering met 2/3 meerderheid aanvaard zijn. Iedere 

natuurlijke persoon die cumulatief voldoet aan volgende voorwaarden : meerderjarig 

zijn; 10 jaar lid zijn van de vzw of de deelclubs waarmee een ononderbroken 

samenwerkingsverband bestaat en houder van een dangraad zijn; kan zich via schrift 

kandidaat stellen om effectief (= stemgerechtigd ) lid te worden van de VZW. Deze 

personen worden effectief lid van de VZW als de algemene vergadering hun kandidatuur 

met 2/3 meerderheid aanvaardt. 

3) Het bestuursorgaan 

De algemene vergadering van de TKDschool Keumgang VZW verkiest de leden van HET 

BESTUURSORGAAN. Het mandaat duurt 4 jaar. De uittredende leden van het 

bestuursorgaan zijn automatisch herverkiesbaar.. 

4) Taekwondoschool Keumgang 

Taekwondoschool Keumgang omvat de clubs waarmee door de vzw samengewerkt 

wordt op organisatorisch en bestuurlijk vlak. De VZW ondersteunt deze clubs 

administratief – organisatorisch – stelt trainers ter beschikking. 

De clubs die hierna vermeld worden behoren tot Taekwondoschool Keumgang: 

    Keumgang Tienen  

5) Leden 

Nieuwe leden sluiten aan bij de VZW. Zij hebben statutair het statuut van “ toegetreden 

lid “. (= niet stemgerechtigd lid) 

6) De Trainerscommissie 

De trainerscommissie omvat alle trainers van Taekwondoschool Keumgang. Zij vergadert 

op initiatief van de Voorzitter van het bestuursorgaan of de hoofdtrainer (s) en bepaalt 

het sportieve beleid : kalenderplanning, evaluatie trainingen/trainers, wedstrijdkalender, 

voorbereiding wedstrijden + coaching, demonstraties, e.a.  

Wij streven er naar dat elke Trainer van Taekwondo Keumgang in het bezit is  van een 

getuigschrift dat aantoont dat hij of zij met vrucht een opleiding gevolgd heeft bij de VTS 

of een aangepaste schoolse opleiding genoten heeft ( bvb lerarenopleiding) .. 

7) De jeugdsportcoördinator 

Is verantwoordelijk voor de jeugdwerking en zorgt in die hoedanigheid ook voor de 

coördinatie en evaluatie van de jeugdtrainingen. 

8) tuchtcommissies 

De tuchtcommissies bestaan uit: 
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In eerste aanleg : de Disciplinaire commissie 

In hoger beroep: de Disciplinaire raad. 

De tuchtprocedure, de samenstelling en de bevoegdheden van de tuchtcommissies 

wordt geregeld in het tuchtreglement van de TKDschool Keumgang VZW. 

 

IV. Aansluiting 

Criteria voor aansluiting/lidmaatschap: 

Het lid betaalt de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.  

Deze wordt bepaald door het bestuursorgaan en bedraagt op dit ogenblik: 160€/jaar + 

35€ lidgeld bij de federatie Taekwondo Vlaanderen .  

Voor een 2de lid en elk volgende lid van eenzelfde (samengesteld) gezin – het 

domicilieadres geldt hiervoor als referentie -- wordt deze bijdrage verlaagd tot 135€ + 

35€ lidgeld bij de federatie Taekwondo Vlaanderen. 

Voor een 3de lid en elk volgende lid van eenzelfde (samengesteld) gezin – het 

domicilieadres geldt hiervoor als referentie -- wordt deze bijdrage verlaagd tot 115€ + 

35€ lidgeld bij de federatie Taekwondo Vlaanderen. 

Voor leden tot de leeftijd van 6 jaar wordt  dit lidgeld verlaagd tot 65€ + 35€ lidgeld bij de 

federatie Taekwondo Vlaanderen.. 

Voor kinderen van actieve trainers bedraagt de bijdrage voor elk kind 40€ + 35€ lidgeld 

bij de federatie Taekwondo Vlaanderen.. 

Deze bijdrage is verschuldigd vanaf de datum van aansluiting van het lid en telkens op de 

verjaardag van deze aansluitingsdatum zolang het lid op deze verjaardag aangesloten is. 

Deze vergoeding is in zijn geheel te betalen en is definitief verworven , in geen enkel 

geval is ze geheel of gedeeltelijk terugvorderbaar. 

Het lidgeld van de federatie Taekwondo Vlaanderen vervalt elk jaar per 01 september. 

- Bij zijn aansluiting krijgt ieder lid een exemplaar van het huishoudelijk reglement en het 

dojangreglement. Door het simpele feit van zijn aansluiting verklaart het lid zich akkoord 

om het huishoudelijk reglement en het dojangreglement na te leven. 

- Het huishoudelijk reglement en het dojangreglement worden in de dojang uitgehangen 

en zijn via de website consulteerbaar. 

Elke wijziging van het Huishoudelijk reglement en het dojangreglement worden op 

dezelfde manier meegedeeld aan de leden.  

 

V. Werking  

- Het dojangreglement wordt gehanteerd als richtsnoer voor het verloop van de 

trainingen 

- Een trainersconvenant kan aan de trainer bijkomende (administratieve) richtlijnen 
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geven die dienen te worden toegepast, alsook engagementen inhouden vanwege de 

VZW 

- 4x per jaar wordt een kupexamen georganiseerd.  

De examenjury wordt gevormd door trainers en leden van de Taekwondoschool 

Keumgang die in het bezit zijn van een 1ste kupgraad of hoger. Wanneer de 

hoofdtrainer(s) dit nodig acht(en) kan afgeweken worden van deze samenstelling. De 

deelnemers aan de kindertraining behalen 20 stempels als voorwaarde tot deelname aan 

het kupexamen. In principe leggen zij examen af voor een halve kupgraad. (= 2 streepjes)  

recreanten en deelnemers aan de training +14j behalen 40 stempels. Zij kunnen examen 

afleggen voor een volledige kupgraad (= 4 streepjes). 

Kaart kwijt = nieuwe kaart vanaf 0 stempels 

De beslissing van de examenjury is onherroepelijk. 

TABEL LEERSTOF KUPEXAMEN 

Wordt vastgelegd door de hoofdtrainers en gecommuniceerd via het infoboekje, de 

website of sociale media. 

Oneven streepjes leren de leerstof voor de eerstvolgende Kupgraad . De theoretische 

leerstof wordt geleerd voor de eerstvolgende kupgraad. 

Vanaf 2e kup (rood) wordt het programma voor het danexamen aangeleerd en getoond 

voor het examen van 1ste kup 

 

- Voor deelname aan een danexamen worden volgende voorwaarden gevraagd :  

- 1e dan/poom : 50 trainingen vanaf het behalen van 1ste kupgraad . Het aantal van 50 

trainingen dient echter bereikt te worden in een periode van maximaal 14 maanden voor 

het afleggen van het danexamen . 

- Binnen de Taekwondoschool Keumgang dient voor het behalen van 1ste kup het 

examen voor 1ste dan afgelegd te worden. 

- 2e dan/poom : 100 trainingen vanaf het behalen van 1ste poom/dan in een periode van 

maximaal 24 maanden voor het betrokken danexamen.  

- 3e dan/poom : 200 trainingen vanaf het behalen van 2e poom/dan in een periode van 

maximaal 36 maanden voor het betrokken danexamen .  

- 4e dan/poom : 250 trainingen vanaf het behalen van 3e poom/dan. In een periode van 

maximaal 48 maanden voor het betrokken danexamen 

- De trainers die een vast engagement inzake de wekelijkse trainingen op zich nemen en 

bestuursleden van de VZW betalen geen lidgeld. Zij schakelen zich in, in de werking van 

de Taekwondoschool Keumgang. Zij maken automatisch deel uit van de 

trainerscommissie.  
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VI. Deelname aan wedstrijden 

-  Binnen de VZW is een wedstrijdfonds opgericht ( voorwaarden en werking zie 

 aangehecht contract) 

- Ouders die dit contract ondertekend hebben en naleven maken deel uit van het 

wedstrijdfonds. 

Als hun kinderen/leden deelnemen aan wedstrijden die door de trainerscommissie 

op de kalender geplaatst werden of waarvoor zij door de trainerscommissie 

geselecteerd worden,  wordt het inschrijvingsgeld tot een maximum van 35€ betaald 

door de VZW.  

Deelnemers die hun deelname bevestigd hebben en zonder geldige reden afzeggen 

betalen volgende keer het deelnamegeld zelf.  

- Landelijke wedstrijden staan open voor elk lid mits zij het door de trainerscommissie 

opgelegde quotum inzake trainingen behalen. 

Voor deelname aan buitenlandse wedstrijden wordt door de trainerscommissie een 

aangepast Quotum inzake trainingen vastgelegd. Daarnaast maken de 

hoofdtrainer(s) een selectie op basis van inzet op de trainingen, de prestaties op de 

landelijke wedstrijden, het volgen van extra wedstrijdtrainingen, de inschatting van 

het niveau van de wedstrijd en het niveau en het potentieel van de betrokken 

kamper. 

Tegen de beslissing van de hoofdtrainer(s) is geen enkel beroep mogelijk. 

 

VII. Sancties  

§ 1 sancties tijdens trainingen 

Bij elke overtreding van het dojangreglement is de trainer die op dat ogenblik de training 

leidt gemachtigd om deze overtreding op een aangepaste manier te sanctioneren en 

desnoods het lid weg te sturen van de betrokken training en het lid de verdere deelname 

aan deze training te ontzeggen 

 

§ 2 Overtredingen van het huishoudelijk reglement en herhaalde overtredingen van 

het dojangreglement  

Deze worden behandeld en gesanctioneerd conform de tuchtreglement van TKDschool 

Keumgang VZW.  

 

§ 3 sanctie van uitsluiting als lid 

Volgende overtredingen kunnen leiden tot een uitsluiting van alle activiteiten van de 

taekwondoschool en uitsluiting als lid van de vzw. 
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- Het niet betalen van het jaarlijkse lidgeld binnen 2 maanden na de jaarlijkse vervaldag. 

- Agressie t.o.v. de fysieke integriteit onder welke vorm dan ook van hetzij een trainer, 

hetzij een ander lid van Taekwondoschool Keumgang , hetzij toeschouwers op 

trainingen, wedstrijden of andere manifestaties waar aan deelgenomen wordt. 

- Eender welke vorm van vrijwillig vandalisme of van diefstal hetzij op de trainingen, 

wedstrijden, stages of op de weg van en naar voornoemde manifestaties. 

- Uiterst onsportief gedrag of pestgedrag tijdens trainingen, wedstrijden of stages. 

- onverenigbaarheden zoals omschreven in art VIII huishoudelijk reglement 

Deze overtredingen worden behandeld en gesanctioneerd conform het Tuchtreglement 

van TKDschool Keumgang VZW. 

 

VIII Onverenigbaarheden 

Het effectief (= stemgerechtigd) en het toegetreden lidmaatschap van de VZW en/of het 

trainerschap bij taekwondoschool Keumgang is onverenigbaar met het lidmaatschap van 

een taekwondoclub waarmee geen samenwerkingsverband bestaat. Onverschillig of 

deze club nu de WTF of de ITF stijl volgt; of ze al dan niet erkend is door Taekwondo 

Vlaanderen of eender welke andere bond of federatie in België of de ons omringende 

landen. 

Lidmaatschap wordt begrepen in de meest ruime zin : zonder toestemming van de HET 

BESTUURSORGAAN van de VZW deelnemen aan activiteiten van een andere 

taekwondoclub , activiteiten zoals trainingen, wedstrijden, stages, en andere …  

De bewijslast van de bekomen toelating door de HET BESTUURSORGAAN ligt bij het 

betrokken effectieve lid of trainer. 

Van zodra HET BESTUURSORGAAN kennis heeft van een overtreding van deze regel, 

dient zij een klacht in te dienen bij de disciplinaire commissie conform het 

tuchtreglement van TKDschool Keumgang VZW. 

 

IX. Uitsluiting van een lid 

Elke uitsluiting van een lid, uitgesproken als sanctie door hetzij de disciplinaire commissie 

hetzij de disciplinaire raad wordt door het betrokken tuchtcollege per aangetekend 

schijven meegedeeld aan het betreffende lid. Het tuchtcollege stelt op dezelfde dag het 

bestuursorgaan in kennis van de uitgesproken sanctie. 

De sanctie treedt in werking vanaf de dag na verzending van de kennisgeving ervan.  

Het bestuursorgaan dient elke beëindiging van het lidmaatschap voor te leggen aan de 

eerstvolgende algemene vergadering. 

De definitieve uitsluiting van dit lid gebeurt volgens de in de wet vastgelegde procedures 

door de algemene vergadering. 

http://www.keumgang.be/
mailto:info@keumgang.be
mailto:hvanrompay@hotmail.com
mailto:jellevicca@hotmail.be


VZW TKDschool KEUMGANG   

 
  

 VZW TKDschool Keumgang   
Ondernemingsnummer: BE 0464.802.422 
Zetel : Bredestraat 158 3293 Diest (Kaggevinne) 
RPR:  Leuven 
WWW.keumgang.be 
info@keumgang.be 
Secretariaat : hvanrompay@hotmail.com 
Tel +32 494.22.35.00  

 

Hoofdtrainer : Jelle Vicca 
jellevicca@hotmail.be 
Tel +32 473 49 53 72 
 

 Lid van Taekwondo Vlaanderen VZW 

 

 

 

 

X. GDPR 

De VZW werkt volgens de regels terzake. 

De privacyverklaring wordt aangehecht. 

 

XI. Panathlon 

De VZW heeft de Panathlonverklaring (aangehecht) onderschreven en werkt conform 

deze regels.  
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  Tuchtreglement TKDschool Keumgang VZW. 

. 

Art. 1.1. Tuchtcolleges 

§1. De tuchtprocedures binnen de TKDschool Keumgang VZW worden door de volgende 

tuchtcolleges behandeld: 

- in eerste aanleg: de Disciplinaire Commissie; 

- in hoger beroep: de Disciplinaire Raad. 

 

§2. De tuchtcolleges werken geheel onafhankelijk van elkaar. 

 

§3. Beroep aangetekend conform art. 5 Tuchtreglement tegen een uitspraak van 

de Disciplinaire Commissie wordt behandeld door de Disciplinaire Raad. 

 

§4 De zittingen van beide tuchtcolleges gaan door op de zetel van de TKDSCHOOL 

KEUMGANG VZW, tenzij er uitdrukkelijk anders wordt over beslist door het 

desbetreffende tuchtcollege. 

 

Art. 1.2. Gerechtelijke procedures 

§1. Een lid dat een gerechtelijke procedure inspant tegen een orgaan, tegen een lid of 

tegen een andere vergunninghouder van TKDschool Keumgang VZW zonder eerst de 

voorziene tuchtprocedure van TKDSCHOOL KEUMGANG VZW te hebben uitgeput, kan 

door de eerstvolgende Algemene Vergadering worden geschrapt.  

Het voorstel tot schrapping wordt voorgedragen door het bestuursorgaan.  

Dit artikel is niet van toepassing bij gevallen van “aantasting van fysieke integriteit en 

schriftvervalsing”. 

 

§2. Indien een vergunninghouder de voorziene tuchtprocedures van TKDschool 

Keumgang VZW niet heeft uitgeput, zal de Disciplinaire Commissie een uitspraak doen 

over de schrapping. 

 

Art. 2. SAMENSTELLING TUCHTCOLLEGES 

 

Art 2.1. Samenstelling. 

§1 Jaarlijks benoemt de algemene vergadering, op voordracht van het bestuursorgaan, 

de personen die het voorzitterschap van de respectievelijke tuchtcolleges zullen 
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waarnemen .Hun mandaat loopt tot de eerstvolgende gewone jaarlijkse algemene 

vergadering. 

Deze personen mogen geen lid zijn van het bestuursorgaan, noch stemgerechtigde leden 

van de VZW zijn. 

 

§2.De tuchtcolleges worden samengesteld door de volgens paragraaf 1 hiervoor 

aangeduide voorzitter uit hetzij toegetreden leden, hetzij familieleden in eerste lijn van 

de toegetreden leden. 

De voorzitter legt de samenstelling van het tuchtcollege ter goedkeuring voor aan het 

bestuursorgaan. 

Enkel mits een gefundeerde motivatie kan het bestuursorgaan een lid van een 

tuchtcollege weigeren. 

 

art. 2.2. Disciplinaire Commissie en Disciplinaire Raad 

De Disciplinaire Commissie en de Disciplinaire Raad, zijn minstens samengesteld uit 

2 personen die op geen enkele wijze persoonlijk belang hebben bij de zaak, noch 

betrokken zijn geweest bij het voorafgaand onderzoek.  

 

art. 2.3. Voorzitterschap 

De Disciplinaire Commissie en de Disciplinaire Raad worden voorgezeten door de 

persoon die hiertoe door de algemene vergadering aangeduid zijn. 

 

art. 2.4. Samenstelling Disciplinaire Commissie en Disciplinaire Raad 

§1.De voorzitters van de disciplinaire commissie en de disciplinaire raad informeren 

onmiddellijk het bestuursorgaan over klachten respectievelijk verzoeken tot beroep 

ingediend conform art 4.1 respectievelijk art.5.2 tuchtreglement.  

Wanneer de klacht respectievelijk het verzoek tot beroep ontvankelijk wordt bevonden 

overeenkomstig art. 4.2.respectievelijk 5.3 tuchtreglement, dienen de respectievelijke 

voorzitters binnen de 14 dagen na datum van de klacht respectievelijk het verzoek tot 

beroep de Disciplinaire Commissie respectievelijk de Disciplinaire Raad samen te stellen. 

 

§2. Een commissielid dat zetelt in de Disciplinaire Commissie kan in dezelfde zaak niet 

zetelen in de Disciplinaire Raad. 

 

§3. De samenstelling van het tuchtcollege wordt door de voorzitter kenbaar gemaakt aan 

de betrokken partijen per e-mail. 
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art. 2.5. Voorwaarden om te kunnen zetelen in een tuchtcollege 

§2. Voor de samenstelling van het tuchtcollege dienen de respectievelijke voorzitters 

personen aan te duiden die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1) de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben; 

2) beschikken over al zijn burgerlijke en politieke rechten; 

4) Toegetreden lid zijn van de VZW of familielid in eerste lijn zijn van een toegetreden lid 

van de VZW. 

3) geen lid zijn van het bestuursorgaan van TKDSCHOOL KEUMGANG VZW; 

 

art. 2.6. Ontbinding 

Elk tuchtcollege wordt ontbonden van zodra het een uitspraak  in de zaak waarvoor het 

werd samengesteld heeft gedaan. Ingeval van verzet bij een vonnis bij verstek, wordt het 

tuchtcollege pas ontbonden na behandeling van het verzet.  

 

art. 2.7. Einde van het mandaat 

§1. Het mandaat van een lid van een tuchtcollege eindigt in één van de volgende 

gevallen: 

1) bij vrijwillig ontslag; 

2) indien het lid niet langer in overeenstemming is met de vereisten zoals bepaald in art. 

 2.5.Tuchtreglement; 

3) indien het lid gehandeld heeft in strijd met de bepalingen van onderhavig 

 Tuchtreglement of metéén van de reglementen waarvan de beteugeling van de 

 overtreding tot de bevoegdheid van een tuchtcollege behoort; 

4) bij afzetting door de algemene vergadering van TKDSCHOOL KEUMGANG VZW die 

 deze beslissing slechts kan nemen met 2/3de meerderheid en na het betrokken lid 

 gehoord te hebben. 

 

art. 2.8. Einde van het mandaat 

Indien het mandaat van één lid of van meerdere leden van een tuchtcollege eindigt 

hangende de procedure, dient de zaak te worden uitgesteld. De resterende leden of het 

resterende lid van het tuchtcollege dienen of dient dit onverwijld te melden aan het 

bestuursorgaan. Binnen de 14 dagen na ontvangst van deze melding dient de algemene 

vergadering of voorzitter over te gaan tot het aanduiden van een nieuw lid of nieuwe 

leden, overeenkomstig art. 2.1 en 2.4. Tuchtreglement. 

Zodra het tuchtcollege opnieuw voltallig is, herneemt het de hangende zaak. 
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art. 2.9. Verzoek tot wraking 

§1. Het verzoek tot wraking van een lid van een tuchtcollege dient per aangetekend 

schrijven te gebeuren gericht aan de zetel van de TKDSCHOOL KEUMGANG VZW. Dit 

schrijven bevat de redenen tot wraking en wordt ondertekend door de verzoekende 

partij. 

 

§2. Het verzoek tot wraking van een lid van een tuchtcollege wordt binnen de 5 

werkdagen ter kennis gebracht aan het desbetreffende lid. Binnen de twee werkdagen 

dient dit lid een met redenen omklede schriftelijke verklaring ter kennis te geven aan de 

voorzitter of aan het bestuursorgaan ingeval van wraking van de voorzitter waarbij het te 

kennen geeft te berusten in de wraking of weigert zich van de zaak te onthouden. 

 

art. 2.10. Schorsing van de zaak 

Het verzoek tot wraking schorst de zaak tot dat hierover door de voorzitter een beslissing 

wordt genomen hetzij voorzien wordt in de vervanging van het gewraakte lid. 

 

art. 2.11. Weigering van het gewraakte lid 

Binnen de vijf werkdagen na de weigering van het gewraakte lid om zijn functie neer te 

leggen gaat het bestuursorgaan over tot het samenroepen van een bijzondere Algemene 

Vergadering die zal beslissen over de eventuele wraking van het lid. 

 

art. 2.12. Reden van wraking 

§1. Elk lid van een tuchtcollege dat weet dat er een reden tot wraking tegen hem/haar 

kan bestaan of bestaat, dient de voorzitter of raad van bestuur hiervan onverwijld op de 

hoogte te brengen. 

§2. Indien een lid van een tuchtcollege tijdens de behandeling van de zaak meent dat er 

een reden van wraking tegen hem bestaat, dient deze het tuchtcollege waarin deze 

zetelt onverwijld hiervan in kennis te stellen. Het tuchtcollege waarbij de zaak aanhangig 

is, dient unaniem te beslissen of het lid al of niet verder deel kan uitmaken van het 

tuchtcollege waarbij de zaak aanhangig is. 

 

ART. 3. BEVOEGDHEID DISCIPLINAIRE COMMISSIE EN DISCIPLINAIRE RAAD 

 

De Disciplinaire Commissie en de Disciplinaire Raad zijn bevoegd om tuchtrechtelijk op te 

treden tegen effectieve( stemgerechtigde) leden, toegetreden leden of organen van de 

TKDSCHOOL KEUMGANG VZW in zoverre het gaat om door hen begane overtredingen 

van de bepalingen van de statuten, het huishoudelijke reglement of dojang-reglement. 
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De tuchtcolleges zijn bevoegd voor de behandeling van de volgende inbreuken: 

1. Overtreding begaan door een effectief (stemgerechtigd) lid, toegetreden lid of 

organisme, van de reglementen opgesteld door de TKDschool Keumgang VZW en die van 

toepassing worden verklaard op deze leden en organismen. 

2. Daden die indruisen tegen de algemene moraal/waardigheid. 

3. Aantasting van de waardigheid van een lid van het bestuursorgaan of een commissie, 

van een trainer, van een scheidsrechter of een derde. 

4. Uitdagen van iemand tot een handgemeen. 

5. Aantasting van iemands fysieke integriteit. 

6. Inrichten of deelname aan weddingschappen op bijeenkomsten of wedstrijden die 

door TKDSCHOOL KEUMGANG VZW zijn ingericht of toegelaten. 

7. Zodanig opleiden en/of trainen van personen dat hun gezondheid in gevaar komt of 

dat ze een negatieve moraal aankweken. 

8. Het door de sportbeoefenaar zich voorbereiden op of deelnemen aan een 

sportmanifestatie zonder te voldoen aan de voorwaarden op het gebied van 

leeftijdsgrenzen. 

9. Het deelnemen door de sportbeoefenaar aan een sportmanifestatie zonder te voldoen 

aan de voorwaarden betreffende sportmedische keuring. 

 

ART. 4. PROCEDURE DISCIPLINAIRE COMMISSIE 

 

A. KLACHT 

art. 4.1. Indienen van een klacht 

§1. Elke klacht om de Disciplinaire Commissie te vatten dient per aangetekend schijven 

gericht te worden aan de voorzitter van de Disciplinaire Commissie met postadres op de 

zetel van de vzw. 

Ingeval het bestuursorgaan klacht moet indienen overeenkomstig art VIII huishoudelijk 

reglement dient het bestuursorgaan de Disciplinaire Commissie te vatten per e-mail met 

ontvangstmelding waarbij uiteraard de hierna vereiste storting van 50euro niet vereist is. 

Met de klacht stuurt de klacht doende partij, verder klager genoemd, het bewijs van 

storting van een bedrag van 50,00 € op de rekening van de TKDSCHOOL KEUMGANG 

VZW. 

 

§2. De klacht moet de volgende elementen bevatten: 

1) naam, voornaam, adres en geboortedatum van de klager; 

2) de omschrijving van de klacht; 

3) de beschikbare gegevens van degene tegen wie de klacht wordt ingediend, verder 
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verweerder genoemd; 

4) zo mogelijk naam, voornaam en adres van de getuige(n) en zo mogelijk een 

getuigenverslag; 

5) de datum en de handtekening van de klager of de vertegenwoordiger(s). 

 

§3. Het indienen van de klacht moet gebeuren binnen een periode van drie maanden 

aanvangend vanaf het ogenblik dat de klager kennis heeft van de betwiste feiten. De 

datum van kennisname van de betwiste feiten dient te blijken uit de in de klacht 

opgenomen gegevens. 

 

§4. De in §1, §2 en §3 vermelde gegevens worden voorgeschreven op straffe van on-

ontvankelijkheid van de klacht. 

 

art. 4.2. Ontvankelijkheid 

§1. De voorzitter toetst elke ontvangen klacht aan de in art. 4.1. Tuchtreglement gestelde 

vormvereisten, zonder hiervoor enige partij te moeten horen. 

 

§2. Indien de voorzitter de klacht ontvankelijk verklaart, stelt deze conform art 2 

tuchtreglement de Disciplinaire Commissie samen. 

 

§3. Indien de voorzitter de klacht onontvankelijk verklaart, meldt deze dit binnen de 14 

dagen na ontvangst van de klacht aan de klager door middel van een e-mail. In dit 

schrijven zet de voorzitter, de reden of redenen voor de on-ontvankelijkheid uiteen. 

Tegen deze beslissing aangaande de on-ontvankelijkheid staat geen beroep open. 

 

art. 4.3. Termijnen 

§1. Binnen de 14 dagen nadat de voorzitter de klacht ontvankelijk heeft verklaard, dient 

deze de Disciplinaire Commissie samen te stellen overeenkomstig de bepalingen in art. 

2.Tuchtreglement. 

 

§2. De voorzitter van de aangeduide Disciplinaire Commissie draagt er zorg voor dat de 

ontvankelijk verklaarde klacht binnen het jaar behandeld wordt. Wanneer een jaar na 

datum van de aanduiding van de Disciplinaire Commissie deze niet tot een einduitspraak 

gekomen is wordt het door de klager gestorte bedrag teruggestort. 

 

B. OPROEPING 

art. 4.4. Opgeroepenen 
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§1. De sportbeoefenaar, vertegenwoordiger van de club, derde of elke andere die het 

voorwerp uitmaakt van de als ontvankelijk verklaarde klacht, verder de opgeroepene 

genoemd, wordt tenminste zeven dagen voor de zitting bij e-mail opgeroepen om te 

verschijnen op plaats, dag en uur die door de voorzitter worden bepaald. 

§2. Het tuchtcollege heeft het recht de personen op te roepen die zij meent te moeten 

horen op de zitting. 

 

§3. Er kunnen meerdere zittingsdagen worden gehouden afhankelijk van de te horen 

personen. 

 

art. 4.5. Oproepingsbrief 

De oproepings- e-mail vermeldt de overtredingen waarvoor de opgeroepene zich dient 

te verantwoorden en de plaats waar hij en zijn eventuele raadsman het dossier kunnen 

inzien en er afschrift van kunnen nemen. 

 

C. ZITTING 

art. 4.6. Notulen 

Er worden notulen gehouden van elke zitting. Indien het tuchtcollege deze notulen niet 

zelf wenst op te stellen kan het tuchtcollege hiertoe een notulist aanduiden die geen 

deel uitmaakt van het college 

 

art. 4.7. Openbaarheid 

De zittingen van de tuchtcolleges zijn openbaar, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert 

voor de openbare orde of de goede zeden. Op vraag van de opgeroepene kan het 

tuchtcollege beslissen de zitting achter gesloten deuren te laten verlopen. 

 

art. 4.8. Behandeling 

§1. De behandeling geschiedt op tegenspraak. 

 

§2. Indien de opgeroepene niet verschijnt op de dag en het uur bepaald in de 

oproepingsbrief, wordt de zaak bij verstek behandeld. 

 

art. 4.9. Rechten van de opgeroepene 

De opgeroepene heeft het recht: 

1) zich op zijn kosten te laten bijstaan of, indien de disciplinaire commissie het toestaat, 

zich te laten vertegenwoordigen door één of meerdere raadslieden van zijn keuze.  

2) Indien de opgeroepene jonger is dan 18 jaar mag deze steeds bijgestaan of 
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vertegenwoordigd worden door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s); 

3) Zich op eigen kosten te laten bijstaan door een tolk indien hij/zij de Nederlandse taal 

niet verstaat of niet spreekt. 

 

art. 4.10. Orde van de behandeling 

De behandeling geschiedt in de volgende orde: 

- de voorzitter van het tuchtcollege zet de zaak uiteen; 

- de opgeroepene wordt gehoord en heeft het recht aanvullende 

onderzoeksmaatregelen, onder meer het horen van getuigen en deskundigen, te vragen; 

- het tuchtcollege beveelt, zo daartoe grond bestaat, een aanvullend onderzoek of het 

horen van getuigen; 

- de opgeroepene draagt zijn middelen van verdediging voor; 

- de voorzitter verklaart de debatten voor gesloten. 

 

art. 4.11. Beraadslaging 

De beraadslaging in het tuchtcollege is geheim. 

 

art. 4.12. Afschrift van de beslissing 

De beslissing van het tuchtcollege moet met redenen zijn omkleed. Een afschrift van de 

beslissing wordt per e-mail aan alle betrokken partijen gestuurd. Deze beslissing wordt 

eveneens schriftelijk overgemaakt aan het bestuursorgaan van TKDSCHOOL KEUMGANG 

VZW. 

 

art. 4.13. Vergoeding 

§1. Indien de klacht ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard door een tuchtcollege 

dient de klager een forfaitaire vergoeding te betalen ten bedrage van 200,00 €. 

Dit forfaitair vastgestelde bedrag dient gestort te worden op de rekening van het 

TKDschool Keumgang VZW. 

Bij niet (tijdige) betaling van deze forfaitaire vergoeding wordt de klager geschorst totdat 

de betaling is voldaan. 

 

§2. Indien de klager binnen de termijn van één jaar opnieuw een ontvankelijke doch door 

een tuchtcollege ongegrond verklaarde klacht indient, wordt het bedrag van de 

forfaitaire vergoeding verdubbeld. 

 

D. VERZET 

art. 4.14. Verzet 
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§1. Tegen een door een tuchtcollege bij verstek genomen beslissing kan de opgeroepene 

verzet aantekenen door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter 

van het tuchtcollege dat de beslissing heeft genomen met postadres de zetel van de vzw. 

 

§2. Om ontvankelijk te zijn moet het verzet worden aangetekend binnen de zeven dagen 

na de dag van de verzending van de in artikel 4.12. Tuchtreglement bedoelde e-mail. 

De voorzitter stelt de zaak opnieuw vast. 

De termijn waarbinnen een uitspraak dient te gebeuren wordt verlengd met twee 

maanden indien er dergelijk verzet wordt aangetekend. 

 

§3. Het verzet wordt als ongedaan beschouwd indien de opgeroepene die verzet 

aantekent opnieuw niet verschijnt. In dat geval wordt de eerdere beslissing definitief. 

 

ART. 5. KENNISNEMING EN PROCEDURE DISCIPLINAIRE RAAD 

 

art. 5.1. Kennisname hoger beroep 

De Disciplinaire Raad neemt in laatste aanleg kennis van het hoger beroep dat door de 

opgeroepene wordt ingesteld tegen de door de Disciplinaire Commissie genomen 

beslissing. 

 

art. 5.2. Verzoek tot hoger beroep 

Het hoger beroep wordt ingesteld door middel van een aangetekend schrijven postadres 

vzw .op naam van de voorzitter van de Disciplinaire Raad 

Samen met het verzoek tot hoger beroep stuurt de beroep doende partij het bewijs van 

storting van 250,00 € op de rekening van het secretariaat van TKDSCHOOL KEUMGANG 

VZW. 

 

art. 5.3. Ontvankelijkheid 

§1. De in art. 5.2. Tuchtreglement genoemde vormvereisten zijn voorgeschreven op 

straffe van on-ontvankelijkheid van het hoger beroep. 

 

§2. Om ontvankelijk te zijn moet het hoger beroep bovendien worden ingesteld binnen 

de veertien dagen na de datum van de e-mail waarlangs de beslissing van de Disciplinaire 

Commissie werd kenbaar gemaakt conform art. 4.12. Tuchtreglement. 

 

§3. De voorzitter toetst het verzoek tot hoger beroep aan de in art. 5.2. en 5.3. §1-2 

Tuchtreglement vermelde vormvereisten. Indien de voorzitter het ingestelde beroep 
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onontvankelijk verklaart, meldt deze dit binnen de maand na ontvangst van het 

ingestelde beroep aan de indiener ervan door middel van een aangetekend schrijven. In 

dit schrijven zet de voorzitter, de reden of redenen voor de on-ontvankelijkheid uiteen.  

Tegen deze beslissing van de voorzitter aangaande de ontvankelijkheid staat geen 

beroep open. 

 

§4. Binnen de 14 dagen nadat de voorzitter het ingestelde hoger beroep ontvankelijk 

heeft verklaard, dient deze de Disciplinaire Raad samen te stellen overeenkomstig de 

bepalingen in art. 2 Tuchtreglement. 

 

art. 5.4. Termijn 

§1. De voorzitter van de aangeduide Disciplinaire Raad draagt er zorg voor dat het 

ontvankelijk verklaarde beroep binnen de zes maanden behandeld wordt. 

 

§2. Wanneer binnen deze termijn de Disciplinaire Raad niet tot een einduitspraak 

gekomen is, wordt het bedrag, bepaald in art. 5.2. Tuchtreglement, teruggestort aan 

degene die het hoger beroep 

heeft ingesteld. 

 

art. 5.5. Oproeping, behandeling, beraadslaging en beslissing 

De bepalingen van art. 4.4. tot en met art. 4.12. Tuchtreglement zijn overeenkomstig van 

toepassing op de procedure in hoger beroep. 

 

art. 5.6. Verzet 

§1. Tegen een beslissing die bij verstek is genomen kan de verstek latende partij geen 

verzet aantekenen. 

 

art. 5.7. Vergoeding 

§1. Indien het ingestelde beroep ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard door de 

Disciplinaire Raad, dient de partij die beroep heeft aangetekend een forfaitaire 

vergoeding te betalen ten bedrage van 250,00 €. 

Dit bedrag dient binnen de 15 dagen gestort te worden op de rekening van TKDschool 

Keumgang VZW. 

Bij niet (tijdige) betaling wordt de in gebreke blijvende partij geschorst totdat de betaling 

is voldaan. 
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§2. Indien de partij die beroep heeft aangetekend binnen de termijn van één jaar 

opnieuw een beroep instelt dat ongegrond wordt verklaard door de Disciplinaire Raad, 

wordt het bedrag van de forfaitaire vergoeding verdubbeld. 

 

ART. 6. DISCIPLINAIRE MAATREGELEN 

art. 6.1. Sancties 

In geval van in art. 3 Tuchtreglement bedoelde overtredingen, kan het bevoegde 

tuchtcollege de volgende sancties t.a.v. de opgeroepene uitspreken: 

a. geven van een waarschuwing (=een waarschuwing); 

b. geven van een blaam (=afkeurend); 

c. verbod opleggen om aan enige sportmanifestatie en/of georganiseerde voorbereiding 

    deel te nemen; 

d. verbod opleggen bepaalde zalen te betreden; 

e. al dan niet tijdelijke schorsing in bepaalde functies; 

f. volledige uitsluiting . De uitsluiting is definitief; 

g. verlies van één of meerdere KUP-graden; 

h. het uitstellen van een promotie tot een Dan-graad of Poom-graad. 

i : wanneer bij het indienen van de klacht schriftelijke stukken gevoegd zijn waaruit prima 

facie blijkt dat de redenen waarvoor klacht neergelegd wordt reëel zijn en deze redenen 

volgens de reglementen van de vzw kunnen leiden tot de uitsluiting van een lid, zijn de 

voorzitters van de disciplinaire commissie, respectievelijk de disciplinaire raad 

gemachtigd om samen met de ontvankelijkheidsverklaring van een klacht respectievelijk 

verzoek tot hoger beroep conform art 4.2 respectievelijk 5.3., het betrokken lid te 

schorsen en een verbod op te leggen om aan enige manifestatie en/of georganiseerde 

voorbereiding deel te nemen en/of de zalen te betreden in afwachting van de 

behandeling van de ingediende klacht respectievelijk verzoek tot beroep conform het 

tuchtreglement van de VZW.  

De voorzitters van de Disciplinaire commissie en de disciplinaire raad informeren 

onmiddellijk het bestuursorgaan van de VZW per e-mail over alle uitgesproken sancties. 

 

art. 6.2. Duur van de maatregelen 

De duur van de maatregelen uit punt c, d, e en h kan alleen: 

- voor een termijn van minstens één maand en hoogstens 12 maanden . 

 

art. 6.3. Kosten van de procedure 

§1. Indien in geval van procedure de veroorzaakte kosten hoger zijn dan de 

respectievelijk gestorte sommen in de respectievelijke aanleggen worden deze ten laste 
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gelegd van de verliezende partij. 

Het uitspraak doende tuchtcollege kan eventueel de kosten verdelen mits daarover een 

gemotiveerde uitspraak te doen. 

 

§2. Onder kosten wordt verstaan : 

1. de kosten van de leden van het tuchtcollege en de door het tuchtcollege opgeroepen 

getuigen; 

2. de dossierkosten;. 

 

§3. De partij veroordeeld tot de kosten zal, indien het eerder gestorte bedrag niet 

voldoet, binnen de vijftien kalenderdagen na het van kracht worden van de beslissing het 

bedrag overmaken op rekening van TKDSCHOOL KEUMGANG VZW. Bij niet-tijdige 

betaling wordt de nalatige partij geschorst totdat de betaling is voldaan. 

 

§4. De te betalen kosten worden beperkt tot een plafond van 600,00 €. 

 

art. 6.4. Herhaling van eenzelfde overtreding 

Bij herhaling binnen drie jaar vanaf de datum waarop wegens eenzelfde overtreding een 

disciplinaire maatregel definitief geworden is, worden de termijnen van art. 6.2. 

Tuchtreglement verdubbeld.. 

 

ART. 7 MINNELIJKE SCHIKKING EN BEMIDDELING 

 

art. 7.1. Minnelijke schikking 

Het tuchtcollege kan uitspraak doen over een dossier zonder oproeping van de 

betrokken partijen en een sanctie voorstellen bij minnelijke schikking. De sanctie bij 

minnelijke schikking moet schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld worden. 

Indien de sanctie bij minnelijke schikking aanvaard wordt, moet de betrokkene 

schriftelijk zijn akkoord mededelen aan het tuchtcollege binnen de door het tuchtcollege 

vastgestelde termijn. Indien de sanctie bij minnelijke schikking niet aanvaard wordt, is de 

gebruikelijke procedure van toepassing. 

 

art. 7.2. Bemiddeling 

§1. Alvorens over te gaan tot de samenstelling van het tuchtcollege en vóór het 

verstrijken van de periode waarbinnen de voorzitter dient over te gaan tot samenstelling 

van het tuchtcollege kan de voorzitter de partijen voorstellen om via bemiddeling te 

http://www.keumgang.be/
mailto:info@keumgang.be
mailto:hvanrompay@hotmail.com
mailto:jellevicca@hotmail.be


VZW TKDschool KEUMGANG   

 
  

 VZW TKDschool Keumgang   
Ondernemingsnummer: BE 0464.802.422 
Zetel : Bredestraat 158 3293 Diest (Kaggevinne) 
RPR:  Leuven 
WWW.keumgang.be 
info@keumgang.be 
Secretariaat : hvanrompay@hotmail.com 
Tel +32 494.22.35.00  

 

Hoofdtrainer : Jelle Vicca 
jellevicca@hotmail.be 
Tel +32 473 49 53 72 
 

 Lid van Taekwondo Vlaanderen VZW 

 

 

 

komen tot een minnelijke oplossing. 

 

§2. Op gezamenlijk verzoek van klager en verweerder kan een tuchtcollege een 

bemiddelaar aanstellen. Deze bemiddelaar wordt in consensus aangeduid door de 

partijen. 

 

§3. Indien het tuchtcollege dit raadzaam acht, kan steeds bemiddeling worden 

voorgesteld aan de partijen. 

§4. In het geval de partijen een consensus bereikt hebben aangaande de bemiddeling en 

de bemiddelaar, of wanneer de partijen instemmen met het verzoek van het 

tuchtcollege over te gaan tot bemiddeling, wordt de tuchtprocedure geschorst. 

 

§5. De bemiddelaar dient na één maand verslag uit te brengen aan het tuchtcollege 

aangaande de vooruitgang van de bemiddeling. Indien de bemiddelaar voorziet geen 

resultaat te zullen boeken of indien één van de partijen de bemiddeling wenst te 

beëindigen, gaat de procedure verder. 

 

§6. Indien de bemiddelaar voorziet te komen tot een akkoord kan hij dit melden aan het 

tuchtcollege dat beslist over een eventuele verlenging van de bemiddeling. 

 

§7. Indien de bemiddelaar een akkoord heeft bereikt tussen de partijen, maakt hij het 

schriftelijk akkoord over aan het betrokken tuchtcollege hetwelk hiervan akte verleent. 
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