NFK

Informatie voor Sportscholen & Sportverenigingen.
1. Lidmaatschap
Wanneer de sportschoolhouder (leraar) en de respectievelijke sportschool lid geworden zijn, dan rust
op hem de verplichting om zich in te zetten om ook de leerlingen binnen de school op afzienbare
termijn lid te laten worden van de NFK. Hiervoor is een speciaal inschrijfformulier, dit kan van de site
van de NFK gedownload worden. Bij de meest beoefende krijgsdisciplines (Judo, karate etc.) is men
altijd al bekend geweest met het begrip bond, hier is het lidmaatschap van een bond
vanzelfsprekend en helpt het verder nog dat de NFK een laag lidmaatschapstarief en lage andere
secundaire tarieven hanteert in vergelijking met andere bonden.
Bij sommige disciplines kent men het begrip bond niet of nauwelijks. Hier is het belangrijk om de
leerlingen goed te informeren over het nut van een bond. Naast diverse andere belangrijke zaken
staat de landelijke erkenning van systeem en graduaties hierbij voor leerlingen en leraren centraal.
Om de sportschoolhouders tegemoet te komen kent de NFK ook een mogelijkheid tot gefaseerde
opgave van leerlingen. Daarbij wordt dan de afspraak gemaakt dat zodra leerlingen examen doen
voor een band of graad, zij eerst lid van de NFK moeten worden. Het voordeel voor de
sportschoolhouder is hier evident. Bijkomend voordeel voor het sportschoollid is dan dat zij na het
examen ook direct het NFK paspoort krijgen waarin onder meer hun graduaties afgetekend
kunnen worden. Sommige scholen binnen de NFK hebben hier gebruik van gemaakt, sommige
hebben gewoon alle leerlingen in een keer opgegeven. Aan u de keuze.
2. Organisatie
De NFK is een vereniging met de standaard daarbij horende opbouw; leden, bestuur etc. Daarnaast
heeft zij er voor gekozen om haar leden te organiseren binnen Stijlgroepen. Een Stijlgroep wordt
gevormd door één of meer scholen die dezelfde krijgsdiscipline beoefenen. De NFK kent op dit
moment meerdere stijlgroepen en meerdere aangesloten bonden die als ‘bijzondere stijlgroep’
opereren, het aantal stijlgroepen en bonden zal zich in de loop der tijd met de toetreding van
nieuwe disciplines verder ontwikkelen.
Stijlgroep: Een sportschool die lid wordt en die een krijgsdiscipline hanteert die al binnen de
NFK aanwezig is, kan zich aansluiten bij de bestaande stijlgroep. Indien een sportschool er
voor opteert, bijvoorbeeld vanwege afwijkende exameneisen of leerstof, haar volstrekt eigen
identiteit te behouden dan kan dit ook. Aansluiting bij een bestaande stijlgroep heeft de nodige
voordelen maar is dus niet verplicht.
Nieuwe stijlgroep: Voor een sportschool die lid wordt en die een krijgsdiscipline hanteert die
nog niet binnen de NFK aanwezig is of die op een of andere wijze afwijkt van andere
verwante disciplines binnen de NFK kan een aparte stijlgroep worden opgericht.
Een stijlgroep wordt geleid door een Technisch Directeur of gecoördineerd door een Technisch
Coördinator. Zij worden, waar nodig, aangestuurd door de Algemeen technisch directeur NFK (ATD).
Een stijlgroep kent doorgaans een eigen Technische Commissie en zijn eigen examinatoren.
3. Producten en diensten
NFK paspoort
Het paspoort is een boekwerkje waarbinnen graduaties en andere verworvenheden worden
geregistreerd van alle disciplines waarin de NFK en haar leden werkzaam zijn. Wanneer er sprake
is van een nieuwe discipline dan zal ook deze op termijn zijn plaats krijgen binnen dit paspoort.
NFK certificaat Dan (Meester) graden en NFK erkenning lesbevoegdheid
De NFK kent een standaard diploma voor leden die een Dan (Meester) graad behalen of voor
diegenen die d.m.v. een erkenningprocedure hiervoor in aanmerking willen komen. Binnen een
standaard raamwerk op het diploma zijn er inhoudelijk verschillen per stijlgroep/bond.
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De NFK kent een standaard diploma voor die leden die als leraar lesbevoegd zijn dan wel
hiervoor d.m.v. een erkenningprocedure in aanmerking willen komen. Binnen een standaard
raamwerk zijn er inhoudelijk verschillen per stijlgroep/bond.
Zoals aangegeven zijn de diploma’s per stijlgroep in zekere mate ‘tailor-made’. Indien u een nieuwe
stijlgroep vormt dan zal het eigen ‘gezicht’ van de krijgsdiscipline dus binnen het ontwerp
nadrukkelijk aanwezig zijn.
De diploma’s worden ondertekend door de Voorzitter, de Algemeen Technisch Directeur en de
Technisch Directeur van de desbetreffende stijlgroep. Diploma’s worden uitgegeven op naam
(voorletters en achternaam), op geboortejaar en geboorteplaats en worden uniek genummerd.
De uitgifte van diploma’s wordt centraal bijgehouden door de Registerbeheerder binnen het
Gradenregister.
Jaarboek
Onder verantwoordelijkheid van het NFK bestuur wordt er eens per jaar een ‘full- color’ jaarboek
(digitaal en/of print) uitgegeven waarin veel (beeld-)rapportages van uitgevoerde activiteiten
waaronder stages, examens en wedstrijden van de afgelopen periode en andere voor de
aangeslotenen interessante artikelen, interviews en achtergrondinformatie. U wordt nadrukkelijk
uitgenodigd om ook (foto) materiaal ter beschikking te stellen. Het jaarboek is voor de leden van
de NFK gratis.
Stages en workshops.
De NFK streeft er naar om jaarlijks ten minste twee grotere stages te organiseren waarin meerdere
disciplines onderwezen worden. Van bij de NFK aangesloten grootmeesters wordt verwacht dat zij
bereid zijn om tenminste eenmaal per jaar aan zo’n stage onbezoldigd een bijdrage te leveren.
Deze stages zijn mede daardoor voor de deelnemers sympathiek geprijsd.
Wedstrijden
De NFK streeft er naar om jaarlijks voor haar wedstrijdsporters de nodige toernooien te organiseren.
Ook is het natuurlijk mogelijk dat een school of stijlgroep zelf een toernooi organiseert. Het wordt op
prijs gesteld dit vroegtijdig te overleggen met het Bestuurslid Activiteiten zodat de NFK en
betrokkene(n) elkaar niet nodeloos beconcurreren door op dezelfde datum een activiteit te
organiseren. Daarnaast is het mogelijk dat de NFK een zekere ondersteuning kan bieden, vraag
hiervoor bij hetzelfde bestuurslid welke mogelijkheden er zijn en onder welke voorwaarden dit kan.
Verwijs hierbij naar het begrip ‘Toernooien onder auspiciën van de NFK’
Internet & Facebook
De NFK maakt actief gebruik van de digitale media en probeert hier een interessant en veelzijdig
platform van te maken. Wij stellen het op prijs wanneer u ook uw activiteitenagenda en nieuws en/of
foto’s van uitgevoerde activiteiten naar onze internetredactie zendt.
Binnen de site wordt ook uw sportschool opgenomen, hiervoor hebben wij de navolgende
gegevens nodig:
adres, email, telefoonnummer, contactpersoon en eventuele internetsite van uw school;
De naam met de Dan (meester) graad van de sportschoolhouder;
Wanneer er sprake is van een nieuwe stijlgroep dan zullen ook verdere gegevens worden opgenomen
zoals mogelijk:
De Technisch Directeur of Technisch coördinator;
De namen met Dan (meester) graden van de leden van de Technische Commissie;
De namen met Dan (meester) graden van de Examinatoren;
Een leerplan en de exameneisen voor de respectievelijke Dan (meester) graden;
Een examen aanvraagformulier;
Dit alles in relatie tot uw discipline en voor zover bij u van toepassing.
Indien u een eigen site heeft dan zullen wij op onze site links aanbrengen naar uw site, wij vragen
u omgekeerd hetzelfde te doen.
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Logo
Wij verzoeken u, uw officiële logo (mon) digitaal in goede drukwerkkwaliteit (dus hoge resolutie) op
te sturen naar ons secretariaat.
Banieren
Voor scholen die twee jaar lid zijn, op voorwaarde dat ook alle leerlingen van deze school lid zijn, is
de NFK bereid om tegen een sterk gereduceerde prijs (de NFK geeft dus een flinke subsidie) een
portable banier te laten maken binnen een aluminium framewerk voor de desbetreffende sportschool.
Naast het logo en andere sportschool gerelateerde informatie staat hierop geheel onderaan ook het
feit vermeld dat de sportschool lid is van de NFK. Bij stages en/of andere evenementen waarbij de
NFK en haar scholen naar buiten toe optreden is dit natuurlijk een prachtige reclame.
Verder
De NFK zal in de loop der tijd nog verdere producten en/of diensten ontwikkelen.
4. Examens.
Er zijn drie standaardtype examens:
Collectieve NFK examens. De NFK streeft er naar om tezamen met alle disciplines jaarlijks,
minimaal in het voorjaar, centraal een examendag te organiseren voor de Dan (Meester)
graden. Het gezamenlijk optreden zorgt er voor dat het directe contact bestendigd
wordt/blijft en daarmee de onderlinge band. Het bestuurslid Activiteiten (BA) zal deze datum
in nauw overleg met de ATD vaststellen en organiseren. De ATD of een door hem
aangewezen plaatsvervanger geeft feitelijk leiding aan het gehele examen.
Desbetreffende stijlgroepen/scholen leveren hun kandidaten uiterlijk één maand voor aanvang
van het examen bij het secretariaat aan. Op basis van de disciplines en het aanbod worden
één of meer examinatoren colleges samengesteld door de ATD. De kosten van deze
examens voor de kandidaten zijn door de NFK per discipline vastgesteld, hierbij zijn
e
inbegrepen de (gratis) verstrekking van een ‘zwarte band’ voor de 1 Dan kandidaten en een
(gratis) NFK certificaat voor alle geslaagden. Diverse stijlgroepen en lidbonden doen hieraan
mee.
Individuele NFK examens. De Desbetreffende stijlgroepen/scholen leveren hun
kandidaten uiterlijk één maand voor aanvang van het examen bij het secretariaat aan.
Ook individuele leden kunnen zo’n examen aanvragen, de ATD overlegt dan, indien van
toepassing, eerst met de Technisch Directeur van de desbetreffende stijlgroep. De ATD plant
datum, tijd en locatie van het examen. De kosten van dit soort examens liggen beduidend
hoger dan bij het collectieve NFK examen, alle kosten moeten immers alleen door
betrokkene(n) gedekt worden. Uitzonderingen hierop kunnen door het bestuur gemaakt
worden op sociale gronden of voor diegenen die vanuit Godsdienstige overtuiging geen
gebruik kunnen maken van het standaard aangeboden collectieve NFK examen op zondag.
Examens onder auspiciën van de NFK. Desbetreffende bonden leveren hun kandidaten uiterlijk
één maand voor aanvang van het examen bij het secretariaat aan. De bond zelf stelt een
examinatoren college samen op basis van ‘NFK erkende examinatoren/leraren’ voor die discipline
en organiseert- en voert het examen zelfstandig uit. De kosten van deze examens worden door de
stijlgroep zelf vastgesteld, de NFK kan hier desgewenst certificaten of andere attributen tegen
betaling leveren. Alle kosten c.q. opbrengsten zijn voor rekening van de stijlgroep zelf. Ook hier
wordt de examenkandidaat geacht (indirect-) lid te zijn van de NFK.

Desgewenst kan (het hoeft dus niet) dit examen gezamenlijk en ter plekke van het collectief
examen NFK plaatsvinden, de NFK stelt dit vanwege de onderlinge band bijzonder op prijs, de
stijlgroep draagt dan naar verhouding bij in de kosten van de locatie, tenzij anders met het
bestuur overeengekomen.
Bij dit type examen heeft de NFK altijd het recht om de ATD als gecommitteerde af te vaardigen.
De onkosten hiervan komen voor rekening van de desbetreffende stijlgroep, wanneer dit examen
gelijk met- en ter plekke van het collectieve NFK examen gehouden wordt dan komen deze kosten
voor rekening van de NFK, de ATD is dan immers al aanwezig.
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In alle situaties wordt de uitslag van de examens door de daarvoor verantwoordelijken doorgegeven
aan het secretariaat. Men kan alleen examens afleggen indien men lid is, er geen
contributieachterstand is en men de examenkosten vooraf voldaan heeft. Verdere informatie
hierover is elders op de NFK site beschikbaar.
Examens voor de leerling graden worden binnen de sportschool zelf gehouden door de eigen
(NFK erkende) examinatoren/leraren. Indien men dit wenst dan kan er ondersteuning vanuit de
stijlgroep en/of de NFK worden verleend.
Indien een (nieuwe) sportschool andere stijlopvattingen heeft met betrekking tot examens dan wordt
hiermee rekening gehouden. Bij alles geldt maatwerk waar nodig c.q. wenselijk.
5. Opleidingen.
Een opleiding ‘leraar krijgskunsten’ vormt nog onderwerp van studie. De NFK streeft hier naar een
verantwoord leerplan en een betaalbare opleiding die bij voorkeur niet het zoveelste wiel aan de
wagen is maar zich onderscheidt door kwaliteit en professionaliteit. Hierbij wordt sterk gedacht
aan aansluiting op het reguliere onderwijs.
6. Algemene leden vergadering (ALV).
Een maal per jaar wordt de NFK ALV te Den Haag georganiseerd. De NFK kent het begrip getrapte
vertegenwoordiging waarbij sportschoolhouders, één afgevaardigde voor de individuele leden en
voorzitters van aangesloten bonden als raadslid worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Voor de stemverhoudingen bij sportscholen wordt een formule gehanteerd op basis van het aantal
betalende ‘gewone’ leden die vertegenwoordigd worden. Bij bonden wordt de betaalde
jaarbijdrage vertaald naar een ‘gewogen aantal gewone’ leden.
7. Statuten.
Alle leden gaan akkoord met de statuten en andere vigerende reglementen en bepalingen van
de NFK. Deze vindt u voor zover voorradig op onze internet site.
8. tot slot:
Zaken kunnen wijzigen, daarom behoudt de NFK zich alle rechten voor met betrekking tot het
voorgaande. Wij hopen u met onze informatie van dienst te zijn, kijk voor meer info nog naar onze
site, mail of bel ons gerust.
Graag tot ziens,
Met vriendelijke groet,
Bestuur NFK

Functionaris Werving / ATD:
Bestuurslid Activiteiten:

Wim van de Leur, telefoon; 0627121755, email:
Johan de Vries, telefoon; 0643037728, email:

wimvdleur@xs4all.nl
jjdevries-karate@live.nl

WELKOM BINNEN ONZE GELEDEREN!

Secretariaat NFK: Hazelnoot 12, 4623 AW, Bergen op Zoom Bankrekening: NL55INGB0004646203 De NFK is gevestigd te Den Haag - KvK Den Haag: 27345072
e-mail: info@federatiekrijgskunsten.nl site: www.federatiekrijgskunsten.nl
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