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Besturingsmodel   

 
De bond heeft en werkt met een besturingsmodel waarin een duidelijk onderscheid is tussen 
bestuurlijke, beleidsmatige, toezichthoudende en ondersteunende (uitvoerende) taken. Er zijn geen 
bestuurders in dienst als werknemer waardoor bovengenoemde taken verstrengeld zijn. 
 
Inleiding 
 
Het doel van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG) is bij haar aangesloten krijgskunsten in 
Nederland te verbinden en te positioneren. Daarbij wil de bond de beoefenaren in de gelegenheid 
stellen om in samenwerking tot een verbetering in integraal kwaliteitsniveau te komen. Ook heeft de 
bond als doel vanuit het ‘eenheid in verscheidenheid beginsel’ een verbindend platform te zijn voor 
alle vechtsporters en beoefenaren van krijgskunst in Nederland.  De federatie is inmiddels vier 
decennia lang gewoon lid van NOC*NSF.  
 
 
Stand van zaken 2022 
 
Federatie Oosterse Gevechtskunsten bestaat momenteel uit: 

- Ongeveer 5.500 Leden 
- Bondsbestuur van 4 personen 
- 5 commissies 
- 14 secties: https://www.fogevechtskunsten.nl/styled/styled-7/ 

 
Het bondsbestuur van FOG  bestaat uit vier functionarissen: de voorzitter, penningmeester, 
secretaris, algemeen bestuurder. De FOG  kent vijf commissies: toelatingscommissie, 
opleidingscommissie/LMA, kascommissie, Commissie Topsport, Commissie bezwaar en beroep. 
Het lidmaatschap van het bondsbestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de 
kascommissie, de tuchtcommissie of de commissie van beroep en met het zijn van 
bondsafgevaardigde. Het beleid van FOG  voor de komende jaren is beschreven in het 
meerjarenbeleidsplan 2023 – 2025 waarvan een jaarlijkse concretisering verschijnt in het jaarplan. 
 
Het bondsbestuur leidt en vertegenwoordigd de organisatie en initieert alle initiatieven die hiervoor 
noodzakelijk zijn, hierin via schriftelijk vastgesteld mandaat bijgestaan door een directeur. De relatie 
tussen bestuur en directeur is vastgelegd in een ‘directiestatuut’. De uitvoerende taken worden 
verzorgd door, de directeur en vanuit de commissies. Een begeleidingsteam topsport (coaches, 
trainers, fysiotherapeut, sportarts, vertegenwoordiger atleten) verricht op factuurbasis en/of op 
basis van een overeenkomst van opdracht diensten ten behoeve van de topsportprogramma’s van de 
bond. De directeur is aangesteld op deeltijdbasis volgens, in overeenstemming met een 
overeenkomst van opdracht en ontvangt een onkostenvergoeding. De voorzitter van de 
toetsingscommissie ontvangt een vrijwilligersvergoeding, welke jaarlijks door het bestuur wordt 
vastgesteld. De website en andere sociale media van de bond worden beheerd door een webmaster, 
welke een door het bestuur vastgestelde vrijwilligersvergoeding ontvangt.  
 
De Algemene Leden Vergadering heeft een controlerende taak: zij houdt toezicht, verleent (of 
onthoudt) goedkeuring en adviseert. 
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