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Artikel 1 - Lidmaatschap 
1. De Nederlandse Karate Associatie (NKA) is lid van de International Federation of Karate (IFK). 

2. Het bestuur zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten vertegenwoordigt de NKA nationaal en 

internationaal, zowel bij de in lid 1 genoemde organisatie als bij andere organisaties. 

3. De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigd leden zoals bedoeld in artikel 4 van de 

statuten. 

4. Sportscholen in Nederland kunnen lid zijn van de NKA. De sportschoolhouder vertegenwoordigt de 

leden (ook wel te noemen: ‘karateka’s’) van zijn sportschool binnen de NKA. 

 

Artikel 2 - Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap 

1. Leden melden zich op een door het bestuur bepaalde wijze aan voor het lidmaatschap. 

2. Het lidmaatschap van de NKA wordt beëindigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van 

de Statuten. 

3. Leden zeggen hun lidmaatschap op door middel van een aan het bestuur gerichte schriftelijke 

mededeling. 

 

Artikel 3 - Aansluitingen 

1. Van de gewone leden worden onderscheiden: 

  a. leden met een volledige aansluiting; 

  b. leden met een voorlopige aansluiting. 

 

2. Lesbevoegdheid aansluitingen: 

 

Een volledige aansluiting is mogelijk in de volgende gevallen: 

- Wanneer er in de school les wordt gegeven door een erkend NKA Karateleraar, (dwz een 3e dan 

NKA) of NKA assistent leraar met een mentor. In het laatste geval wordt een termijn 

overeengekomen waarbinnen de assistent leraar de tot volledig erkend NKA leraar wordt 

opgeleid.  

- Wanneer men 3e dan NKA of hoger behaald heeft, of bij gebrek aan een NKA-dangraad, een 

assistent leraar  met toegewezen mentor. 

 

Voorafgaand aan de volledige aansluiting geldt een proefperiode van een jaar, ook wel genoemd de 

voorlopige aansluiting. Gedurende de periode van voorlopige aansluiting hebben beide partijen het 

recht om zonder opgaaf van reden tussentijds op te zeggen. 

   



 
 

Om de voorlopige aansluiting te beoordelen wordt een commissie ingesteld die een bezoek brengt 

aan het kandidaat-lid. De commissie beoordeelt de lessen en beziet of veilig en verantwoord les 

wordt gegeven en de sportschool de normen en waarden m.b.t. vechtkunst omarmt. De commissie 

brengt daarna advies uit aan het bestuur. Na het advies besluit het bestuur over de voorlopige 

aansluiting. Doel van de voorlopige aansluiting is doorstroming naar een volledige aansluiting. Lukt 

dat niet dan eindigt het NKA-lidmaatschap.  

3. Ieder nieuw lid krijgt een mentor voor minstens 1 jaar. Zolang de sportschoolhouder geen 3e dan 

heeft blijft de mentor behouden. 

4. Tijdens de voorlopige aansluiting heeft de sportschoolhouder geen stemrecht in de ledenraad. 

 

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van verenigingsleden  
1. Leden verplichten zich voorts: 

a) desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrek-

ken aan het bestuur, dan wel aan een door dit orgaan aangewezen commissie of 

persoon; 

b) om zich ter gelegenheid van een wedstrijd of training, hetzij vóór, hetzij gedurende, hetzij 

na de wedstrijd of training behoorlijk te gedragen en zo nodig mede te helpen bij het 

handhaven van de orde. 

2. Leden zijn verplicht de gezondheid van aan wedstrijden deelnemende karateka’s niet te schaden, 

alsook te bevorderen dat aan wedstrijden deelnemende karateka’s zoveel mogelijk onder 

gelijkwaardige omstandigheden zich met elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand noch 

tijdens een wedstrijd de door een deelnemend karateka te verrichten prestatie opzettelijk of 

onbewust wordt beïnvloed door het gebruik of het toedienen van ongeoorloofde middelen. 

 

Artikel 5 – Administratief verzuim 

1. Als administratief verzuim wordt aangemerkt het niet tijdig of volledig voldoen aan administratieve 

verplichtingen tegenover de NKA (waaronder de verplichting contributie te betalen), waardoor door 

het bestuur of functionarissen van de NKA extra werkzaamheden moeten worden verricht. 

2. Het bestuur kan redelijke kosten die verbonden zijn aan een administratief verzuim bij een 

desbetreffend lid in rekening brengen. 

3. Indien het lid niet tijdig aan administratieve verplichtingen tegenover de NKA heeft voldaan, geldt het 

verzuim tevens als een overtreding van dit reglement in welk geval de overtreding tuchtrechtelijk kan 

worden bestraft. 

 

 

 

 

 



 
 

Artikel 6 - Taken leden bestuur 

1. De voorzitter is belast met de algemene leiding. De voorzitter is bevoegd in de NKA te houden 

vergaderingen bij te wonen en van advies te dienen. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een 

ander bestuurslid deze functie waar. Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en 

verplichtingen van de voorzitter. 

2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en van de ledenvergadering. 

3. De secretaris is als eerste verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie en voor de 

algemene administratieve organisatie. 

4. De penningmeester is, in overleg met de overige bestuursleden, als eerste verantwoordelijk voor het 

goede beheer van de financiën van de NKA, met de juiste besteding en aanwending daarvan, met 

de aanvragen voor subsidie en met de algehele financiële administratie van de NKA. 

 

Artikel 7 – Country representative en overige functionarissen 

1. De country representative zorgt voor de communicatie en informatie tussen de NKA en de IFK. Ook 

de financiële afspraken en afhandeling hiervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de country 

representative. De country representative informeert de leden hierover.  

2. De bondscoaches, bondsinstructeurs,  webmaster en de bondsverzorger alsmede andere 

functionarissen die ten behoeve van de NKA en in opdracht van het bestuur activiteiten verrichten 

vallen direct onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en worden als zodanig aangestuurd. 

3. De bondsverzorger treedt tevens op als Arbo coördinator. 

 

Artikel 8 - Vergoeding kosten 

1. Het bestuur bepaalt aan welke functionarissen voor welke werkzaamheden een onkostenvergoeding 

wordt verstrekt.  

2. Een verzoek tot vergoeding van onkosten wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van het 

bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Artikel 9 – Contributie, heffingen en betalingen 

1. De vergadering stelt jaarlijks de bondscontributie vast. 

2. De penningmeester int de bondscontributie. 

3. Ereleden zijn geen bondscontributie verschuldigd. 

4. Voor 1 april van ieder kalenderjaar moet ieder lid zijn bondsgeld hebben overgemaakt naar het bank 

nummer van de NKA. 

5. Bondsartikelen zoals certificaten, paspoorten, membershipcards, badges, kihon-, kata- en 

syllabusboeken zijn te bestellen bij de penningmeester van de NKA. 

6. Bij aanvraag van een NKA paspoort voor een nieuw lid karateka dient de sportschool naam en 

geboortedatum van deze karateka aan te geven. Hiermee wordt het NKA paspoort verschaft en IFK 

kaart met een IFK registratienummer. Het NKA paspoort dient te worden aangevraagd voor het 

eerste examen (bij 10e kyu). 

 

Artikel 10 - Examencommissie 

1. De examencommissie is verantwoordelijk voor het niveau en de kwaliteit van de dangraden en 

leraren. Ook verzorgt deze commissie de eventuele cursussen en de daarbij horende examinering. 

De examencommissie bewaakt de historie van de NKA. In het examenreglement zijn examen- en 

trainingsvoorschriften nader uitgewerkt.  

2. Iedere sportschoolhouder is bevoegd om examens af te nemen tot 1e kyu. De sportschoolhouder 

kan besluiten om de examinering over te laten aan een lid van de examencommissie.  

3. Vanaf 1e kyu en hoger worden de examens afgenomen door de examencommissie van de NKA.  

4. Vanaf  2e kyu en hoger is het mogelijk om een scheidsrechter cursus te volgen, deze wordt elk jaar 

bij voldoende aanmeldingen georganiseerd door de examencommissie. 

5. De examencommissie wordt gefaciliteerd door de NKA. 

6. De examencommissie komt tenminste éénmaal per jaar bijeen en behandelt zaken als: 

  a. het trainingsprogramma van de dangraden; 

  b. het bespreken van aangemelde examenkandidaten; 

  c. het organiseren van dangraadtrainingen. 

 

Artikel 11 – Bondstrainers 

1. De bondstrainers van de NKA verzorgen bondstrainingen op locatie, ook kan een aangesloten lid 

een beroep doen voor les op maat. 

2. het  lesmateriaal en de daarbij horende examenstof  zoals deze staan beschreven in de syllabus en 

het kata- en kihonboek zijn leidend. Er zijn maar twee redenen om hiervan af te wijken : 

• Nederlandse wetgeving. 

• Ledenraad na stemming besloten en vastgelegd in het huishoudelijk reglement 

danwel examenreglement. 

 



 
 

Artikel 12 - Handhaving orde en veiligheid 

1. Een ieder die wedstrijden of evenementen organiseert is - behoudens overmacht - verplicht tot het 

handhaven van de orde in en/of buiten de locatie waar de wedstrijd of het evenement wordt 

gehouden. De organisator is hiervoor verantwoordelijk zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd of het 

evenement, evenals voor de persoonlijke veiligheid van deelnemers en functionarissen. 

2. Elk lid is verplicht tot het handhaven van de orde in en/of buiten de locatie waar de wedstrijd of het 

evenement wordt gehouden. 

3. Het bestuur kan voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij wedstrijden en evenementen, 

alsmede personen aanwijzen die belast zijn met de controle op de naleving van die voorschriften.  

 

Artikel 13 - Officiële Mededelingen 
1. Alle mededelingen, waarvan de Statuten of reglementen publicatie voorschrijven of waarvan dit door 

het bestuur gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten worden bekend gemaakt op de 

website, via e-mail en/of per post. 

2. De officiële mededelingen worden ter kennis van alle leden gebracht. Dit alles met inachtneming van 

het privacy statuut. 

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

1. De NKA is – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor schade die leden en/of 

karateka’s lijden als gevolg van de beoefening hun deelname aan wedstrijden, evenementen of 

trainingen, dan wel door toedoen of nalaten van door de NKA aangestelde personen of 

voorgeschreven materialen of methoden. 

2. Leden en/of karateka’s die schade toebrengen aan de eigendommen van de NKA dienen die schade 

op eerste verzoek volledig te vergoeden. 

3. Leden en/of karateka’s die schade toebrengen aan anderen dan de NKA, zijn voor die schade 

aansprakelijk en vrijwaren de NKA voor alle aanspraken die die anderen jegens de NKA zouden 

kunnen doen gelden. 

 

Artikel 15 – uitzending en selectie internationale wedstrijden 

Selectie voor uitzending naar een WK en EK geschiedt door de bondscoach in samenspraak met het 

bestuur.  
 


