VACATURE
Vlaamse Karate Federatie
Commissie Gezond & Ethisch sporten
Algemeen
Deze commissie Gezond & Ethisch sporten (GES) bestaat uit
-

Leden met een (para-) medische opleiding/ervaring
Leden met een sociaal-agogische opleiding/ervaring
Medewerker(s) VKF
Lid van de Raad van Bestuur VKF

De commissie treedt op als expert inzake medisch verantwoord sporten (MVS) en het ethisch
verantwoord sporten (EVS). Zij is bevoegd om het beleidsplan inzake GES uit te stippelen en uit
te voeren. Beslissingen van de commissie worden steeds bij meerderheid genomen en
bekrachtigd door de raad van bestuur.
Afhankelijk van de doelstellingen komt de commissie samen, met een minimum van twee keer
per jaar.

Profiel
De Vlaamse Karate Federatie (VKF) is op zoek naar nieuwe leden met een sociaal-agogischeopleiding die het medisch en ethisch beleid van de federatie mee wil uitstippelen.
Kandidaten dienen een affiniteit te hebben met volgende sociale thema’s (niet limitatief):
-

Anti-doping
Seksualiteit - Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag
Fair Play
Fysiek en psychisch welzijn
Pesten
Solidariteit
Interculturaliteit
….

Actuele thematiek
Volgende beleidsdoelstellingen werden opgenomen tijdens de beleidsperiode 2017-2021
1. GES-beleid binnen VKF verder optimaliseren
a. Tegen 2020 zijn alle organisatoren van wedstrijden op de hoogte van het antidopingbeleid

b. Tegen 2020 is er een beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag

2. Bewustwordingsbeleid creëren betreffende preventie van specifieke karateaandoeningen
tegen eind 2020
a. Tegen eind 2018 hebben we een duidelijk inzicht in de problematiek betreffende
preventie van specifieke karate-aandoeningen met duidelijk onderscheid naar jongeren,
volwassenen en senioren.

b. Tegen

eind 2019 is het actieplan
karateaandoeningen geïmplementeerd

betreffende

preventie

van

specifieke

Wat biedt de VKF?
-

Boeiende organisatie met continue uitdagingen inzake GES;
mogelijkheid om mee te schrijven aan een beleid;
kilometervergoeding.

Interesse?
Indien u uw kandidatuur en motivatie wil indienen kan dit via e-mail, contact@vkf.be, of per
post, Vlaamse Karate Federatie - Warandelaan 1A – 9230 Wetteren, t.a.v. Niki De Brucker

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vlaamse Karate Federatie - 09.248.03.00

