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Bestuursbesluiten 

 
De volgende besluiten zijn tijdens de huidige bestuursperiode in bestuursvergaderingen genomen. Hierbij wordt 
opgemerkt dat de lijst niet geheel volledig is aangezien er ook besluiten zijn die per mail of door de verschillende 
portefeuillehouders in onderling overleg genomen worden.  
 
Bondsbestuur: Fred Buitenhuis – voorzitter (FB), Kenneth Schunken - secretaris (KS), Mirjam Muskens (MM),  
Milko Berghout (MB) en Rakesh Gajadhar (RG). 
Bondsdirecteur: Marc van Keulen (MvK) 
 
BESLUIT:  

Vastgestelde portefeuilleverdeling: Topsport Sparring en Stijl: MM; Opleidingen: MM (tijdelijke waarneming);  
Breedtesport en wedstrijdzaken: MB; PR/ Marketing en Technische zaken: RG; Vice-voorzitterschap: KS.  
 
BESLUIT: 

Er worden middelen vrijgemaakt voor ondersteuning bij financiële zaken. 
  
BESLUIT:  

FB en KS mogen facturen accorderen (procuratiehouder). Beide tekenen elkaars declaratie af.   
 
BESLUIT: 

Mevrouw M. Hartlieb wordt op vrijwillige basis aangesteld als contentmanager van de website. 
Mevrouw M. Raghoebarsingh wordt op basis van onkostenvergoeding aangesteld als juridisch adviseur. 
 

BESLUIT: 

Personele kosten voor ondersteuning bureauwerkzaamheden worden tegen kostprijs vergoed.  
 
BESLUIT:  

Vanuit TBN middelen zal maximaal € 70.000 beschikbaar worden gesteld voor topsport sparring.   
 
BESLUIT:  

MvK zal op basis van afspraken financiële zaken afhandelen namens de TBN.  
 
BESLUIT:  
De topsportcoördinator krijgt een financieel mandaat zoals vastgelegd in de documenten. 
 
BESLUIT: 

De heer H. Kazemi wordt voor de periode van 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010 aangesteld als assistent-
bondstrainer.  
 
BESLUIT:  
Het bestuur stemt in met de criteria voor de EK junioren/senioren.  
 
BESLUIT: 

FB is head of team tijdens de EK stijl, KS tijdens de WK stijl in Cairo en de heer M. Vossen zal tijdens beide 
evenementen als teammanager fungeren.  
 
BESLUIT: 

FB en KS zullen de TBN vertegenwoordigen tijdens de WTF/ETU General Assembly(s). 
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BESLUIT:  

Alle nieuw aangemelde leden ontvangen een door de JBN verstuurd bondspaspoort Leden die in 2008 en 2009 
niet betaald hebben ontvangen een herinnering en personen op de 1600 ledenlijst krijgen een factuur over 2010.   
 

BESLUIT: 

Indien het bestuur/voorzitter van WTF of ETU een dangraad toekent of heeft toegekend aan een natuurlijk persoon 
zal de Taekwondo Bond Nederland dit besluit respecteren en overnemen. 
 

BESLUIT:  
De begroting topsport is vastgesteld en zal als zodanig naar N*N worden verstuurd. 
 
BESLUIT:  
Scholen die willen aansluiten wordt medegedeeld dat er toelatingseisen / criteria zijn waaraan voldaan moet 
worden. Indien men nog niet aan alle criteria voldoet is een tijdelijke aansluiting mogelijk. Men krijgt zo de 
gelegenheid om gedurende een beperkte periode te bewerkstelligen dat men volledig aan alle aansluitingseisen 
gaat voldoen. Er zal in de geest van de nota Opleidingen/Aansluitbeleid worden gewerkt. RG is door het bestuur 
gemandateerd om de aansluitverzoeken en voordrachten door clubs van trainers te beoordelen en af te handelen.   
 
BESLUIT:  

De Dutch Open Sparring 2010 zal worden georganiseerd. Acceptabel risico voor overige kosten naast de kosten 
van zaalhuur is  maximaal 10K. Tevens wordt besloten om WTF erkenning aan te vragen voor de Dutch Open. 
 
BESLUIT: 

De heren B. Oude Luttikhuis en M. van Keulen worden benoemd tot bondsridder met het gouden ereteken. 
 

BESLUIT:  

Voorstel topsport inzake Wereld Junioren Kampioenschap en Jeugd Olympische Spelen is akkoord. 
 

BESLUIT: 

De heer G. van Braam wordt benoemd tot tijdelijke nationale gradencoördinator. 
 

BESLUIT: 

Er wordt een overeenkomst gesloten met Daedo Internationaal en Daedo Nederland voor sponsoring van de 
nationale teams en door de TBN georganiseerde nationale en internationale evenementen.   
 

BESLUIT:  
De vrijwilligersovereenkomst met de TSC en teammanager stijl wordt ontbonden. 
 
BESLUIT: 

Voorstel van NJC en.CHD inzake verplichte jurycursus voor danexamen van 3
e
 dan en hoger is aangenomen. 

 
BESLUIT: 

De heer M. van Keulen wordt aangesteld als bondsdirecteur. 
 

BESLUIT: 

Per kwartaal zal een overleg worden gepland met de districtsvoorzitters en de nationale coördinatoren.   
 
BESLUIT: 

Het bestuur stemt in met het verzoek tot toekenning van een honorary dangraad aan Mw. L. Simon.  
 

BESLUIT: 

De dienstenovereenkomst met de Judo Bond Nederland zal worden opgezegd per 31-12-2010. 
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BESLUIT: 

MB zal de managementtaken gedurende de WK Stijl vervullen. 
 
BESLUIT: 

De selectiecriteria voor de WK Sparring 2011 worden vastgesteld met dien verstande van 2x een top 4 klassering 
en WTF-status als objectief criterium voor representativiteit. 
 
BESLUIT: 

Uit het sponsorbudget zal een extra trainingspak beschikbaar worden gesteld aan het WK Stijl team. 
 

BESLUIT: 

Algemeen beleidsregel met betrekking tot door het bestuur benoemde niet permanente commissies en 
coördinatoren wordt steeds een aanstelling of verlenging van de aanstelling voor een kalenderjaar.    
 

BESLUIT: 

De heer P. Hulsbosch wordt benoemd tot Nationale Opleidingscoördinator voor de periode van 1 december 2010 
t/m 31 december 2011. Zijn taak bestaat o.a. uit het invulling geven aan het opleidingsbeleid van de Taekwondo 
Bond Nederland door het organiseren en ontwikkelen van nationale en regionale trainerscursussen, het leveren 
van een bijdrage aan bijscholingen en aan het licentiebeleid.  
 
BESLUIT: 

De heer G. van Braam wordt benoemd tot Nationale Graden Coördinator voor de periode van 1 december 2010 
t/m 31 december 2011. Zijn taak is vastgelegd in het Dan- en Geupgraden Reglement en bestaat o.a. uit het 
invulling geven aan het gradenbeleid van de Taekwondo Bond Nederland door het (laten) organiseren van centrale 
en decentrale danexamens en ontwikkelen van nationale en regionale bijscholingscursussen voor het Dancollege 
en College Hogere Danhouders. 
 
BESLUIT: 

Aanstellen van een stijljurycommissie bestaande uit een voorzitter (de nationale jurycoördinator) en drie leden 
(regionale jurycoördinatoren). De heer M. Moutarazak wordt benoemd tot Nationale jurycoördinator en de heren 
S. van der Kooye, F. Lufting en R. Kawarmala worden benoemd tot Regionale jurycoördinatoren. De benoemingen 
zijn voor de periode van 1 december 2010 t/m 31 december 2011.  
Taak van de commissie is de coördinatie van jurering op Poomsae wedstrijden, het toezien op naleving van de 
sporttechnische en organisatorische reglementen en bepalingen, het organiseren van cursussen voor nieuwe en 
bestaande juryleden, informeren van bondsleden en trainers omtrent actuele ontwikkelingen, het door middel van 
niet dwingend advies ondersteunen van NGC/CHD en het aandragen van voorstellen voor reglementswijzigingen 
c,q. het mede ontwikkelen van nieuwe reglementen.    . 
Eén van de eerste aandachtspunten is de met ingang van najaar 2011 verplicht gestelde eis voor examens van 3

e
 

Dan of hoger dat kandidaten een stijljurycursus dienen te hebben gevolgd. 
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