Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten
Wat heeft de NFK haar leden te bieden?
De NFK heeft de afgelopen vier jaar een reeks van faciliteiten en producten ontwikkeld en laten ontwikkelen
om haar leden inclusief stijlgroepen te kunnen faciliteren. Verdere ontwikkelingen zullen blijvend plaatsvinden.
peildatum 15 maart 2013
aantal stijlen
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L E D E N
aantal stijlgroepen inclusief bonden

22

Erkenningen en opleidingen
Nationale erkenning
Internationale (MAGRI) erkenning
erkenningsregelingen: meester-, leerlinggraduaties en lesbevoegdheid (leraar)
examinering: graduaties en lesbevoegdheid: centraal landelijk en individueel
examinering: scheidsrechterlicenties karate / kempo
erkende opleidingen graduaties
erkende opleiding lesbevoegdheid
erkende opleiding scheidsrechterlicenties karate / kempo
masterclass opleidingen: diverse disciplines (verkort meester / dangraad programma)
opname in het Centraal Register 'Systemen, Graduaties & Bevoegdheden'
automatisch lidmaatschap mantelorganisatie NKS inclusief WA verzekering
NFK producten
NFK paspoort op naam en nummer met alle krijgskunsten
NFK certificaten (diploma's) per discipline / stijlgroep op naam voor meestergraden en lesbevoegdheid
NFK deelname certificaten en posters voor stages, seminars etc.
NFK badges, pins etc.
NFK jaarboek met achtergrondinformatie, interviews en beeldmateriaal
NFK gerichte publicaties met achtergrondinformatie voor specifieke doelgroepen

Faciliteiten, producten en diensten voor lidorganisaties
gratis internet hosting
diploma's voor leerlingen op naam met NFK subsidie*
eigen roll-up banier van 200 x 85cm met substantiële NFK subsidie na 2 jaar lidmaatschap*
kortingen op en/of subsidiering van diverse producten bij collectieve acties
ontwikkeling en aanmaak badges, stempels, certificaten e.d.
opbouw eigen internetsite e/o contentbeheer e/o technisch beheer
ontwikkeling, aanmaak en beheer digi-publicaties (ook voor stijlgroepen)
ontwikkeling en aanmaak printpublicaties
bestuursaansprakelijkheidsverzekering, collectieve ongevallen- en WA verzekering
lidmaatschap mantelorganisatie NKS
actieve ondersteuning op meerdere terreinen
*eigen school- of bond ontwerp, vermelding "lid van de NFK" inclusief NFK logo betekent subsidie.
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Kennis en promotie algemeen
NFK website:
met achtergrondinformatie en vele duizenden foto's voor leden
met specifiek internet territorium per stijlgroep / bond
met meerdere links naar alle lidorganisaties
met dynamische webagenda
met Martial Arts Digikrant met nieuws
NFK facebook
'direct e-mail' mogelijkheden
het (mede) organiseren van opleidingen, seminars en stages
inzicht in de Nationale- en Internationale ‘krijgskunsten markt’
jaarlijks 7Masters festival: 9 Grootmeesterstages en diverse demo's
jaarlijks toernooi(en) voor de wedstrijdsporters
seminars en stages
actieve vastlegging ledenactiviteiten door professionele fotografen en/of filmers
kruisbestuiving kennis
werving nieuwe leerlingen door gezamenlijke evenementen; zowel voor scholen, bonden en NFK
jaarlijks 'who is who' boek

%

Voor Scholen, Bonden & Instituten administratief-organisatorisch
statuten en reglementen
procedures
administratieve organisatie
ledenadministratie
Eigen inbreng en zeggenschap met betrekking tot het NFK beleid via de raadsleden (ALV)
High Performance & High Quality tegen zeer schappelijke prijzen, er is geen winstoogmerk
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in ontwikkeling
nadert voltooiing of er vinden (continue) wijzigingen/aanvullingen plaats
indien gewenst
vanzelfsprekend

Een deel van deze zaken is gratis voor leden, een deel tegen kostprijs en een deel is beschikbaar op regiebasis;
de passende oplossing is mede afhankelijk van de wensen. Op diverse terreinen maakt de NFK gebruik van diensten van
aan NFK gerelateerde instellingen; bedenk ook waar u ons kunt helpen!

