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Lebbeke, 19 mei 2017 

Betreft: homologatie  

 

Geachte heer Penasse, 

 

De homologatiecommissie van de Vlaamse Karate Federatie besprak het ingediende dossier van uw leerschool en schreef een positief 

advies uit aan de raad van bestuur. Uw leerschool wordt dus erkend binnen de VKF vanaf 20 mei 2017.  

 

De leden kunnen een eenmalige regularisatie aanvragen van dangraden die behaald werden voor 20 mei 2017. De volgende procedure 

dient hierbij gevolgd te worden:  

De erkende leerschool : 

• Stuurt eenmalig een Excel lijst op (met naam, graad en examendata) die ondertekend is door 3 juryleden. 

De namen die daarop staan worden automatisch erkend.  

• Deze leden kunnen vrijblijvend tegen 10 euro een VKF-diploma verkrijgen van de laatst behaalde dangraad. Deze eenmalige 

regularisatie kan tot 31/12/2017. Nadien geldt de regel zoals hieronder beschreven. 

 

Voor de erkenning van de dangraden vanaf 20 mei 2017 is de procedure als volgt: de leerschool 

• Meldt vooraf de datum, plaats en uur van examen; 

• Na de examens worden de namen van de geslaagde kandidaten, ondertekend door 3 juryleden, doorgestuurd naar de federatie 

(alle juryleden en kandidaten dienen over een geldige VKF vergunning te beschikken); 

• De geslaagde kandidaten zijn automatisch erkend; 

• De geslaagde kandidaten kunnen vrijblijvend tegen 15 euro een VKF-diploma krijgen.  

 

Wat betreft de samenstelling van de examencommissie: een examencommissielid mag slechts medeoordelen over graduatie tot 

maximaal 1 niveau onder zijn eigen niveau.  

Elke erkende leerschool moet jaarlijkse een update geven van haar beantwoording aan de erkenningnormen. 

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht op het secretariaat. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de raad van bestuur VKF       
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