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Procedure Fightpassport verbeterd: voortaan meldt vechter zichzelf aan
Het inschrijven van vechters voor het Fightpassport is eenvoudiger gemaakt. Op grond van
de eerste ervaringen is besloten dat vechters zichzelf voortaan aanmelden. Dus zonder
tussenkomst van een bond.
Om te kunnen deelnemen aan wedstrijden, heeft een vechter een Fightpassport met een
VA-nummer nodig. Hiervoor moet de vechter zichzelf inschrijven. De bonden zijn uit de
procedure gehaald. Dit scheelt de bonden werk, voorkomt vertraging en geeft de vechter
meer controle over zijn eigen Fightpassport. Uiteraard controleren de bonden en de VA wel
of de gegevens die de vechter heeft ingevoerd kloppen.
Inschrijving voor het Fightpassport gaat niet meer via het Excel-document of
inschrijfformulier. Voortaan schrijven de sporters zichzelf in op Fightpassport.nl of via de
website van de VA: onder het kopje ‘Fightpassport’ vind je een knop.
LET OP! In verband met de privacywetgeving heeft elke vechter een eigen e-mailadres nodig.
Het opgeven van een e-mailadres van een sportschool of management is dus niet mogelijk.
VA-nummer verplicht!
Vanaf nu gaan de VA en de bonden er strenger op toezien dat alle vechters echt staan
ingeschreven, en een digitaal Fightpassport hebben. Sportschoolhouders, trainers en
vechters die hier niet aan meewerken, worden uitgesloten van wedstrijden. De VA gaat
controleren of elke sporter die een wedstrijd wil vechten, een VA-nummer heeft. Dit gebeurt
met aangekondigde en onaangekondigde bezoeken van ons auditteam aan evenementen.

Al bij het aanmelden van een vechter voor een evenement moet het VA-nummer worden
opgegeven bij de bond. De vechter moet zich rond de wedstrijden, en dus ook tijdens de
weging, kunnen legitimeren. Zo kan de aanmelding worden gecontroleerd door de bond.
Vechters (of hun begeleiders) moeten dit VA-nummer altijd bij de hand hebben.
LET OP! Het digitale Fightpassport staat los van het lidmaatschap van de bond. Dat een
vechter staat ingeschreven bij de bond betekent dus niet dat hij of zij een Fightpassport
heeft. Voor de inschrijving voor het Fightpassport is de sporter dus voortaan zelf
verantwoordelijk.
LET OP: het digitale Fightpassport fungeert als overkoepelende database en systeem en staat
los van het lidmaatschap aan de sportbond

Word lid van ons Auditteam!
De Vechtsportautoriteit bewaakt de kwaliteit van vechtsportevenementen en
vechtsportscholen. De controle in de praktijk wordt uitgevoerd door ons Auditteam.
Dankzij de werkbezoeken van deze auditors kunnen aanbevelingen worden gedaan om de
vechtsport in Nederland naar een nog hoger niveau te brengen, op onder meer het gebied
van organisatie en gezondheid.
In 2020 lanceert de Nederlandse Vechtsportautoriteit een keurmerk voor vechtsportscholen.
Het Auditteam, dat nu vooral evenementen bezoekt, krijgt er veel werk bij. Het gaat een
belangrijke rol spelen in het beoordelen van de kwaliteit van deze vechtsportscholen. Om
die reden wordt het Auditteam uitgebreid van 15 naar 25 personen. Wij zijn hiervoor op
zoek naar gedreven en onafhankelijke auditors.
Als jij een hart hebt voor de vechtsport in Nederland, meld je dan aan om je in te zetten voor
onder meer verbeteringen op het gebied van financiële transparantie, organisatorische
deskundigheid en de gezondheid van sporters. Je wordt dan lid van een leuk en enthousiast
team van sportliefhebbers met zeer gevarieerde deskundigheden en interesses.
Gezien de huidige samenstelling van de groep worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd om
zich aan te melden.
Lees hier meer of meld je aan!

Cursus vertrouwenspersonen in de vechtsport
De Nederlandse Vechtsportautoriteit organiseert een cursus Vertrouwenscontactpersoon
voor de Nederlandse vechtsportsector. We doen dit in samenwerking met NOC*NSF/ASK
en Centrum Veilige Sport.

Tijdens deze cursus zullen 16 personen uit de vechtsportwereld worden opgeleid tot
vertrouwenscontactpersoon. Zij gaan bijdragen aan een (nog) veiligere en gezondere
vechtsportsector. Deze vertrouwenscontactpersonen zijn beschikbaar voor mensen die
seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag willen melden. Zij weten ook hoe
hier mee moet worden omgegaan het beste vervolgstappen op te ondernemen.
Hiernaast is de VA druk bezig met het schrijven van een handreiking ‘Aanpak
grensoverschrijdend gedrag in de vechtsportsector’. Dit is bedoeld voor gemeenten, bonden,
sportscholen, promotors, trainers en natuurlijk de vechters zelf. Binnenkort hoor je hier
meer over.

Bureau Vechtsportautoriteit uitgebreid
Het bureau van de Nederlandse Vechtsportautoriteit is onlangs uitgebreid met twee
nieuwe krachten. Barry Smit houdt zich sinds 1 oktober bezig met de communicatie van de
organisatie. Julian Huijsse gaat zich tijdens een tweejarige stage bezighouden met
uiteenlopende taken, waaronder het adviseren van gemeenten, het schrijven van
beleidsstukken, het onderhouden van relaties met onze partners en auditing.
Barry Smit heeft veel ervaring als communicatieadviseur bij maatschappelijke organisaties
en in de politiek. Daarnaast schreef hij vier romans, is hij recreatief kickbokser en liefhebber
van MMA. “Ik heb enorm veel zin om te helpen de vechtsport in Nederland naar een nog
hoger niveau te brengen. Als we organisatorisch net zo goed worden als we sportief al zijn,
gaan we een geweldige toekomst tegemoet.”
Julian Huijsse studeert aan de Universiteit van Utrecht. Hij werkt bij de Vechtsportautoriteit
aan zijn Master Sportbeleid en Sportmanagement aan de Universiteit van Utrecht. In zijn
vrije tijd beoefent hij Braziliaans Jiu Jitsu en volgt hij grappling, kickboksen en MMA op de
voet. “Dit is de mooiste stageplek die ik mij kon wensen. Ik kan hier werken aan mijn
Masterscriptie terwijl ik mij bezig mag houden met de sporten waar ik gek van ben.”

De Vechtsportautoriteit adviseren? Dat kan!
De VA kent een vijftal commissies die het bestuur adviseren. Hierin zitten betrokkenen en
specialisten uit de vechtsportwereld, overheid en andere sectoren. Als jij denkt dat je iets
kunt toevoegen, neem dan vooral contact met ons op!
De vijf commissies zijn Evenementen en gala’s, Medisch en gezond, Kwaliteit en licenties,
Organisatie en communicatie, en er is een Technische commissie. Ze bestaan ieder uit vijf tot
tien leden en komen ongeveer drie keer paar jaar samen om de ontwikkelingen op hun
terrein te bespreken en het bestuur van advies te voorzien.

Als jij denkt dat jouw inbreng van grote waarde kan zijn voor een veilig en gezond
vechtsportklimaat, en je wilt je daarvoor inzetten in één van de vijf commissies, neem dan
contact met ons op: info@vechtsportautoriteit.nl

Vervelende afgelasting jeugdevenement leidt tot breuk met organisator
Afgelopen zomer werd in Noordwijkerhout een kickboksevenement voor de jeugd
afgelast. We hebben de gemeente om opheldering gevraagd, en die hebben we gekregen.
Als gevolg hiervan heeft de VA alle contact met de organisator verbroken.
Er werd door veel mensen uitgekeken naar het K1-evenement in Sporthal De Schelft in
Noordwijkerhout. Honderden ouders meldden hun kinderen aan en betaalden inschrijfgeld.
De teleurstelling was dan ook groot toen het op het laatste moment werd afgelast.
Media meldden dat de organisatie had laten weten dat de gemeente op het laatste moment
de vergunning om onduidelijke redenen niet had verstrekt. De Vechtsportautoriteit nam
contact op met de gemeente om opheldering te vragen. De gemeente had een heel andere
lezing: de organisator had het evenement zelf afgeblazen.
De gedragingen van de organisator rond deze afgelasting, onder meer met betrekking tot
het terugbetalen van inschrijfgeld, heeft de VA doen besluiten niet meer met hem samen te
werken. De bond die door deze persoon in Nederland werd vertegenwoordigd, de ISKA,
heeft hem inmiddels op non-actief gesteld. Er loopt een onderzoek naar hem.
De VA betreurt deze gang van zaken, hoopt dat gedupeerden op correcte wijze worden
gecompenseerd, en werkt er onverminderd aan om deze praktijken uit onze sport te weren.

Keurmerk Vechtsportscholen komt eraan
De Vechtsportautoriteit werkt hard aan de invoering van het keurmerk voor
Vechtsportscholen, waarmee we de kwaliteit van deze sector willen gaan waarborgen.
In gesprekken met deskundige vechtsportschoolhouders blijkt keer op keer een sterke
behoefte om kwaliteitseisen af te dwingen aan de branche.
In de loop van 2020 zullen de eerste keurmerken voor Vechtsportscholen worden verstrekt.
Ook zullen onze auditors vanaf dat moment vechtsportscholen gaan bezoeken, om samen
met de eigenaren te inventariseren wat goed gaat en wat beter kan. In de volgende
nieuwsbrief gaan wij hier uitgebreider op in.

Deze Nieuwsbrief is verzorgd en verzonden door het bureau van de Nederlandse
Vechtsportautoriteit en verschijnt ongeveer ieder kwartaal. Vragen of opmerkingen zijn
altijd welkom: info@vechtsportautoriteit.nl
Heb je deze Nieuwsbrief doorgestuurd gekregen van een vriend, collega of bekende? Geef
dan je eigen e-mailadres op, dan ontvang je onze Nieuwsbrief voortaan zelf ook.
Aan- en afmelden voor de Nieuwsbrief kan via info@vechtsportautoriteit.nl

