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Beste Raadsleden, 
 
 
Op de ALV 2009 gaven wij aan de toen aanwezige leden de boodschap mee: “Vraag niet aan de NFK 
wat zij voor u kan betekenen, maar vraag aan de NFK wat u voor haar kunt betekenen”. Veel leden 
hebben daar dit jaar als waardige ambassadeurs rekenschap van gegeven. 
 
Groei qua aantal sportscholen was en is nog steeds ons primaire doel. Veel van de toen aanwezige 
leden hebben deze boodschap goed begrepen. De groei van drie naar 23 sportscholen in ruim een 
jaar tijd is mede gerealiseerd door grote inzet van toen aanwezige- en nieuwe raadsleden en het 
einde is zeker niet in zicht. Met grote dank! Toch zijn wij in de werving van scholen kritisch. Misschien 
hadden we er meer kunnen hebben, maar we willen leden die begrijpen dat er buiten het 
lidmaatschapsgeld nog iets anders van hen verwacht wordt, lid worden van de NFK is geen 
vanzelfsprekendheid, het is een eer waar wij allen in ons doen en laten verantwoordelijk voor zijn. 
Daar staan natuurlijk ook de nodige zaken tegenover, daar werken we hard aan. 
 
Naast de werving van scholen staat de komende tijd de realisering van het aantal individuele leden en 
sportschoolleden nadrukkelijk op de agenda. Ook daarvoor doen we vanzelfsprekend een beroep op u. 
Met een aantal sportscholen hebben wij het afgelopen jaar afspraken gemaakt over een gefaseerde 
opgave van leerlingen als lid van de NFK maar nu is het moment aangebroken dat ook anderen hier 
de komende tijd hun verantwoordelijkheid nemen. Wanneer elke school binnen de komende zes 
maanden zijn leerlingen opgeeft, dan verdrievoudigt het aantal NFK leden zich! De keerzijde hiervan 
laat zich licht raden. Snelle groei is geweldig maar legt ook een grote druk op de organisatie, met 
name op dat deel van de organisatie dat uiteindelijk de zaken voor u moet realiseren. Uw vrijwilligers 
ondervinden nu al erg veel werkdruk, soms op het absurde af. In de meerjarenbegroting is dan ook al 
voorzichtig rekening gehouden met een ‘Federatie bureau’, dat u en uw bestuur zal ondersteunen in 
de vele activiteiten. 
 
Alhoewel wij statutair een tamelijk unieke vereniging naar Nederlands (rechts-) begrip hebben 
neergezet, konden wij bij oprichting toch niet helemaal voorzien waar het allemaal toe zou leiden. Wij 
wilden een eigen ruimte creëren, ruimte om een ander denkbeeld neer te zetten, ruimte om service, 
dienstbaarheid en diversiteit op een zodanig niveau te kunnen realiseren dat veelzijdigheid en 
synergie een vanzelfsprekend gevolg zouden zijn. We konden niet kopiëren (van andere bonden) 
want er was geen goed voorbeeld. Nu constateren we dat we de geclaimde ruimte heel hard nodig 
hebben. Naast de geweldige ontwikkeling van het aantal directe leden zal een deel van de NFK 
activiteiten zich nadrukkelijk verder ontwikkelen als mantelorganisatie voor andere bonden. Ook op dit 
terrein worden intensieve besprekingen gevoerd. 
 
De organisatie is het afgelopen jaar verder ingevuld. Het feit dat we van vier naar vijftien stijlgroepen 
zijn gegroeid in ruim een jaar tijd geeft de nodige uitdagingen op zich. De toetreding van de Stichting 
Okinawa Kobujutsu Nederland (SOKN) tot de NFK is een andere geweldige ontwikkeling in beider 
belang, ook hier is synergie de uiteindelijke doelstelling. De schaduwzijde van een snelle ontwikkeling 
is dat de realiteit de planning vaak achterhaalt. Zo waren wij voornemens om in 2010 een integraal 
Huishoudelijk Reglement (HHR) aan u aan te bieden. Dat is niet gebeurd, sterker nog, een aantal 
geschreven paragrafen kunnen met dank aan de snelle ontwikkelingen naar de prullenbak verwezen 
worden. Zo ziet u maar: ‘alle voordeel heb ook ze nadeel’. We zullen de komende tijd de basis van de 
het HHR aan u verstrekken en de rest gefaseerd aanbieden, boven dit al blijft gezond verstand altijd 
de richtlijn van de NFK. 
 
We zijn bijzonder trots op een kleine groep leden die in een absoluut record tempo de 
scheidsrechtersopleiding karate/kempo kumite en kata licentie D ontwikkelden en vervolgens de 
cursus draaiden. Een berg werk die dit jaar zijn bekroning kreeg doordat vijftien leden deze cursus 
volgden en vervolgens slaagden voor de examens. We zijn nu 13 scheidsrechters kumite en kata 
rijker en twee scheidsrechters kata. Tijdens een goed georganiseerd NFK jeugdtoernooi in Reeuwijk 
traden de scheidrechters voor het eerst op en deden tegelijk hun praktijk examen. Alle hulde voor de 



prestaties en de performance! Inmiddels is er ook al een vervolgopleiding afgerond en hebben vier 
scheidrechters hun licentie C gehaald. Dat is nog eens aanpakken. 
 
Zoals al aangegeven staan veel praktische zaken onder druk door de snelle toename van de 
hoeveelheid werkzaamheden. Dit geldt voor allerhande zaken maar nadrukkelijk ook voor de 
secretariële werkzaamheden en de administratie. De snelle groei maakt het noodzakelijk om voor de 
administratie een andere, professionele, basis neer te leggen die beter aansluit bij wat van een 
vereniging ‘met omvang’ verwacht c.q. door de overheid vereist wordt. We hebben hier in de 
Meerjaren begroting een bedrag voor opgenomen waarmee eenmalig de jaren 2009 en 2010 
opgenomen zullen worden en vervolgens zullen de komende jaren gefaseerd verwerkt worden. Voor 
het jaar 2010 constateerden wij dat een aantal kostenallocaties niet juist toegekend zijn. Dat heeft 
geen gevolg voor de totaalbedragen maar wel voor geboekte details, reden waarom het op dit 
moment niet zinvol is om een eindbalans op te stellen, deze houdt u van ons tegoed.  
Ook de incasso gaat met enorm veel werk gepaard. Eén (grotere) sportschool heeft ons wat dat 
aangaat bijgestaan door zelf te incasseren, dit heeft vanzelfsprekend tot een enorme lastenverlichting 
geleid. We willen onze sportschoolhouders oproepen om daar waar mogelijk ons bij te staan in dit 
soort processen. 
 
Ter afronding. Het was het een druk maar fantastisch jaar. Alleen maar goed nieuws en wat 
groeiproblemen. En daarin blijft u van groot belang, zet met ons de schouders eronder en als cadeau 
suggestie: Blijf de ambassadeurs die u bent, breng bij de NFK de komende 6 maanden één nieuwe 
school als nieuw lid in, dan hebben we volgend jaar weer een fantastisch verhaal, namelijk dat het 
aantal scholen verdubbeld is!  
 
Iedereen van harte dank voor de vele en diverse bijdragen die u aan uw NFK leverde. 
 
Namens het bestuur, 
Gerard Stijf, 
voorzitter 
 


