
Besluitenlijst 2012 
 
 
In deze besluitenlijst staan de bestuursbesluiten van het bondsbestuur opgenomen die openbaar 
kunnen worden gemaakt. Conform richtlijnen worden alle notulen van bestuursvergaderingen 
overgelegd aan de accountant.  
 
 
19 januari 2012  
 
Het bondsbestuur besluit de arbeidscontracten met de bondscoach en assistent-coach te verlengen 
tot resp. 31-12-2012 en 30-5-2012.  
 
Met betrekking tot deelname aan de NK’s wordt besloten dat in principe alleen TBN leden met een 
Nederlandse nationaliteit dan wel geldig Nederlands verblijfsdocument mogen deelnemen aan 
nationale kampioenschappen. 
 
Het bondsbestuur besluit om de TBN aan te melden bij de Centrale Commissie van Beroep voor 
Toetsing (CCB) alsmede het door de CCB aangepaste versie van het Toetsreglement Sport (model 
vastgesteld door de ALV van NOC*NSF) aan te nemen. 
 
20 februari 2012 
 
Het bondsbestuur besluit m.b.t. de bondscontributie om vanaf 2012 bij de 2

e
 herinnering € 5,00 aan 

herinneringskosten gevraagd worden.  
 
Het bondsbestuur stemt in met de inzet van de medewerker inzake het inrichten van de financiële 
administratie en inboeken van facturen waarbij tegen kostprijs zal worden doorbelast. 
 
Het bondsbestuur spreekt de intentie uit om het dan- en geupgradenreglement aan te passen 
waardoor het bondsbestuur de mogelijkheid krijgt om bijzondere/ere-dangraden uit te reiken. E.e.a. zal 
besproken worden met de NGC. 
 
9 maart 2012 
 
Het bondsbestuur besluit tot vaststelling van het kwalificatieprofiel taekwondotrainer niveau 3.  
 
14 april 2012 
 
Het bondsbestuur besluit tot een wisseling van portefeuilles na de Olympische Spelen: 
 

- Fred Buitenhuis (voorzitter): algemene zaken, algemene leiding, bondsbureau 
- Kenneth Schunken (secretaris/vice-voorzitter): secretariaat, topsport sparring 
- Rakesh Gajadhar (bestuurslid): wedstrijdzaken, technische zaken, PR en Marketing 
- Milko Berghout (bestuurslid): breedtesport, topsport stijl 

 
Het bondsbestuur besluit op basis van artikel 14.5 van het dan- en geupgraden reglement tot 
overname van dangraden behaald door leden van Luigi Melis. Inzake lid dangraad 5

e
 dan: scriptie  

moet door betreffende sporter worden ingeleverd en worden goedgekeurd met een voldoende.  
 
Het bondsbestuur stelt vast Milko Berghout voor te dragen als kandidaat voor het bestuur inzake zijn 
herverkiezing. Uitgangspunt inzake herverkiezing zoals verwoord tijdens de ALV van juni 2011 blijft 
van kracht.  
 
Het bondsbestuur besluit dat Nederland zich kandidaat stelt om het EK senioren 2014 te organiseren.  
 
Het bondsbestuur besluit geen aanpassing toe te staan met betrekking tot hoofdcontact voor 
aspiranten. Deelname aan EK Cadetten kan alleen voor sporters van 14 en ouder. 
 
 



21 april 2012 
 
Het bondsbestuur besluit het bestuursmodel te volgen waarbij de portefeuillehouder verantwoordelijk 
is voor de inhoud van zijn portefeuille, afstemming zoekt met voorzitter en bondsdirecteur wanneer 
nodig. Verantwoording wordt afgelegd in de eerst volgende bestuursvergadering.  
 
Het bondsbestuur stemt in met het budget voor de Olympische Spelen inzake 
bestuursvertegenwoordiging.  
 
25 augustus 2012 
 
Het bondsbestuur stelt de volgende portefeuilleverdeling vast, per 25 augustus 2012: 
 
Fred Buitenhuis (aftredend: 2013): alg. zaken, bondsbureau, topsport sparring 
Kenneth Schunken (aftredend: 2013): alg. secretariaat, topsport sparring, technische zaken 
Rakesh Gajadhar (aftredend: 2013): wedstrijdzaken, ledenadministratie, technische zaken, PR en 
Marketing, breedtesport 
Mieke Tapia (aftredend: 2016): topsport stijl 
Mohammed Argoubi (aftredend: 2016): arbitrage zaken en opleidingen. 
 
Aanpassing portefeuille technische zaken: 
 

Arbitrage en Opleidingen: 
o Arbitrage tijdens wedstrijden 
o Scheidsrechterszaken / opleiding en training 
o jury zaken / opleiding en training 
o opleiding coaches 
o trainersopleiding 
o implementatie licentiebeleid 
o opleiding topsport 

 
Technische zaken 

o danexamens 
o College Hogere Danhouders 
o Dancollege 

 
Inzake het niet verlengen van de bestuurstermijn van Kenneth Schunken stemt het bondsbestuur in 
met de benoeming van Kenneth Schunken tot adviseur van het bondsbestuur vanaf juni 2013. 
 
Het bondsbestuur besluit om af te zien van het uitbrengen van een bid inzake de EK 2014. 
 
Het bondsbestuur stemt in met de WK voordracht:  

- Bondsbestuur stemt in met de uitzending van de voorgedragen sporters  

- Een sporter zal medisch fit moeten worden verklaard door de bondsarts 

- Begeleiding: MT, KS, Piet Wolffs en Marcel Vossen zullen als begeleider mee worden 
gestuurd.  

- De niet subsidiabele sporters zullen een financiële bijdrage ontvangen van € 500 per persoon. 

- Niet subsidiable sporters krijgen de optie om: 
1. alles zelf te regelen en krijgen van de TBN € 500,- tegemoetkoming in de kosten. 
2. TBN regelt zaken, maar dan moeten de sporters vooraf de kosten betalen, waarbij de TBN 
€ 500 verrekent. 

  
Het bondsbestuur spreekt de intentie uit om de eisen voor het eerste danexamen aan te passen 
waarbij er vrijstelling mogelijk is voor een van de examenonderdelen van het eerste danexamen, 
e.e.a. in het kader van de introductie van de Global Athlete Licence.  



7 november 2012 
 
Er wordt besloten om vooralsnog geen uitvoering te geven aan het voorstel om hoofdcontact bij 
cadetten toe te staan vanwege de juridische bezwaren inzake wilsbekwaamheid van 11-jarige sporter. 
 
Het bondsbestuur spreekt nogmaals de intentie uit om de eisen voor het eerste danexamen aan te 
passen waarbij er vrijstelling mogelijk is voor een van de examenonderdelen van het eerste 
danexamen, e.e.a. in het kader van de introductie van de Global Athlete Licence.  
 
Er zal op korte termijn een functioneringsgesprek worden gepland voor de NGC en NJC. 
 
Besloten wordt om tijdens NK geen bekers op het veld uit te reiken maar huldiging van de sporters 
aan het einde van de dag te doen. 
 
Rotterdam Topsport is bereid 5000 euro subsidie te verlenen indien wij de ONK verhuizen van 
Eindhoven naar Rotterdam. Besloten wordt hier op dit moment niet op in te gaan.  
 
16 december 2012 
 
Het bondsbestuur stelt vast en besluit: 

1. De TBN gaat niet akkoord met de door N*N gestelde aanvullende en bindende voorwaarden, 
ook als dit betekent dat de subsidie niet zal worden toegekend. 

2. Om zeggenschap te houden over de gelden van de afbouwregeling zal het programma op 
Papendal vanaf 1-1-2013 worden stopgezet. N*N zal per brief worden geïnformeerd dat er 
geen geld mag worden uitgegeven aan het topsportprogramma.  

3. Alle arbeidscontracten voor bepaalde tijd met het topsportpersoneel zullen van rechtswege 
aflopen en niet worden verlengd.  

4. Deze aanpak zal worden voorgelegd aan de ALV in een Buitengewone zitting in besloten 
setting 
 
 
 

 
#    #    # 


