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Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - NBC Nieuwegein, 19 december 2010 
 
Aanwezig: 
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris) en M. Berghout (bestuurslid) 
Afgevaardigden Zuid: P. Heller, M. Moutarazak, A. Tapia, A. van de Klundert, M. Tapia, F. Coffa en R. Isbouts 
Afgevaardigden West: A. Boom, M. Zareei en R. Cruden 
Afgevaardigden Noord-Oost: B. Oude Luttikhuis, B. Ribbers, S. van der Ham, J. Heinz en P. Wennekes 
 
Afgemeld: 
Bondsbestuur: R. Gajadhar; Afgevaardigden: G. Kanters, M. Jansen, L. Garay, J. Leijenaar, J. Zareei, M. Pohan en 
L. Verboom; Overigen: B. Kuiken (fc), F. de Rooij (voorzitter zuid) en C. Ramdjiawan (fc) 
 
1. Opening. 
 
Dhr. Buitenhuis opent de vergadering. Het aantal afgevaardigden wordt vastgesteld en er zijn een aantal afmeldingen 
ontvangen van afgevaardigden en functionarissen. 
 
2. Verkiezing notulen commissie. 
 
Per acclamatie worden gekozen: M.Tapia en S. v.d. Ham  
 
3. Verkiezing stemopname commissie. 

 
Per acclamatie worden gekozen: B. Ribbers, A. Boom en J. Heinz 
 
4. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
De stukken met vragen en onderwerpen van districten Noord-Oost en Zuid als zijnde ingediende agendapunten voor 
de ALV zullen aan de orde komen tijdens reeds op de agenda geplaatste punten of eventueel nog bij agendapunt 11.  
 
In het kader van preventie van sexuele intimidatie in de sport zijn 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld. 
 
Er is een nieuw ledenadministratiepakket ontwikkeld en voor de financiële administratie zal gebruik worden gemaakt 
van Exact Online. Beide administraties worden vanuit de eigen organisatie gevoerd.  
 
Begin 2011 start de opleiding taekwondotrainer niveau-3. Voor de 25 beschikbare plaatsen waren 42 kandidaten. 
 
De belastingdienst heeft controle verricht op de toepassing van de kennismigrantenregeling. Hier zijn geen 
onjuistheden geconstateerd. 
 
 De WK Stijl was een fantastisch evenement, goed georganiseerd en de Nederlandse sporters hebben zich uitstekend 
gemanifesteerd waarbij opgemerkt moet worden dat het goede resultaat vooral een verdienste van de scholen zelf is.  
 
International referees M. Argoubi en F. Flinsenberg gaan deelnemen aan een Olympisch traject. Een mogelijke inzet 
van hen op de Olympische Spelen is positief voor het Nederlandse taekwondo. 
 
Taekwondo is internationaal één van de sterkst groeiende sporten. Onder andere hierdoor vinden ook veel wijzigingen 
van regels plaats wat weer leidt tot een continue veranderingsproces. 
 
De Nationale Sportpas stopt per 1 januari. Deelnemers kunnen nog wel  beschikken over hun opgebouwd tegoed. 
Het nieuwe bestuur van NOC*NSF is bezig met een bestuurlijke vernieuwing. Men stelt dat “besturen op afstand” niet 
ideaal is en men wil o.a. vertegenwoordigers van de sportbonden in het bestuur van NOC*NSF.   
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Bestuurslid Mirjam Muskens is afgetreden. Zij wil absoluut meer tijd kunnen steken in de eigen sportvereniging wat 
voor haar niet goed te combineren is met een hoofdbestuursfunctie.  
 
Oost-Europa trekt veel activiteiten naar zich toe zoals de WK Stijl en in Moskou de door de WTF ontwikkelde proftour. 
Dit is een groots evenement met persconferentie, televisieregistratie, prijzengeld en een spectaculaire toernooivorm. 
 
Er is een gesprek geweest met de accountant i.v.m. de toekomstige samenwerking. 
 
Tijdens de WTF General Assembly in Tasjkent zijn de statuten volledig aangepast aan het IOC-charter.  
 
Sponsor Daedo wordt bedankt voor de samenwerking in het afgelopen jaar. 
 
Mogelijk dat in 2011 een nationaal teamkampioenschap wordt georganiseerd. 
 
Mede door verschuivingen in de internationale kalender staat de datum voor de Dutch Open nog niet vast. 
 
Oud selectielid en assistent-bondscoach Luigi Melis is in het najaar van 2010 overleden. 
 
5. Notulen ALV 29 juni 2010. 
 
Opmerkingen: 
Dhr. Oude Luttikhuis: pagina 4 regel 2 “het ontbreken van budgetbewaking” aanvullen met “door ad-interim groep”. 
Dhr. Zareei: Er heeft geen overdracht plaatsgevonden. Hij vindt dan ook dat het niet ligt aan de ad-interim groep. 
Dhr. Buitenhuis: De bewaking van de financiële uitgaven was neergelegd bij de JBN en de topsportcoordinator. Het 
gaat om een verlies dat in 2009 is ontstaan. 
Dhr. Van Keulen: Er zijn wel degelijk zaken overgedragen en het gaat niet over 2008 maar om een verlies over 2009. 
De zin “Door het ontbreken van budgetbewaking is in 2009 echter weer een aanzienlijk verlies geleden.“ wordt 
aangepast naar “In 2009 is echter weer een aanzienlijk verlies geleden.” 
 
Dhr. Buitenhuis: Bij punt 6 toevoegen dat de leden van de Financiële Commissie opnieuw voor een jaar zijn benoemd. 
Dhr. Ribbers: Graag in het vervolg de pagina’s nummeren. 
Dhr. Timmermans: De notulen zijn laat ontvangen.   
 
Per acclamatie wordt besloten de notulen vast te stellen met inachtneming van de gemaakte opmerkingen. 
 
6. Wijziging en vaststelling reglementen. 
 
Statuten 
Dhr. Zareei maakt zijn complimenten voor het goede stuk dat voorligt.  
Dhr. Van Keulen: Er zijn een aantal opmerkingen binnengekomen van de heren Cuppers en Berghout m.b.t. de 
correcte spelwijze van “ten minste twee-derde”, het gebruik van een koppelteken in de districtsnaam en 
“conformeren”. Deze correcties zullen worden verwerkt.  
Dhr. Boom vraagt of er nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Dhr. Zareei zou het stuk liever als één geheel 
willen behandelen. Besloten wordt het voorstel tot statutenwijziging pagina voor pagina door te nemen.  
 
Opmerkingen: 
Artikel 3 lid 2: Dhr. Boom wil graag aanvullen met dat er ook per email bekend wordt gemaakt. 
Antw.: Dit levert mogelijk praktische problemen op en kan eventueel in het Algemeen Reglement worden geregeld. 
Besloten wordt geen veranderingen in het wijzigingsvoorstel aan te brengen. 
 
Artikel 9 lid 6: Mw. Tapia vindt het met het oog op het moeilijk kunnen vinden van bestuurders onwenselijk om maar 
twee bestuurstermijnen van 4 jaar op te nemen. 
Dhr. Boom stelt dat de voorgestelde termijnen aansluiten bij Goed Sportbestuur. 
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Dhr. Van Keulen verduidelijkt dat Goed Sportbestuur spreekt van een aaneengesloten termijn van maximaal 12 jaar 
en dat volgens dwingend recht de ALV met 2/3 meerderheid eventueel af kan wijken van de statutaire bepaling. 
Dhr. Schunken stelt voor de bepaling aan te vullen met “in beginsel” waarbij je verwijst naar de minimale kwaliteitseis. 
Dhr. Van Keulen stelt dat de minimale kwaliteitseis een hard getal wil. 
Dhr. Zareei wil uitzicht op bestuurlijke vernieuwing en is daarom voorstander van maximaal 2x4. 
Dhr. Oude Luttikhuis onderschrijft het belang van waarborging van vernieuwing in de organisatie. 
Besloten wordt geen veranderingen in het wijzigingsvoorstel aan te brengen. 
 
Artikel 14: confirmeren wordt gecorrigeerd in conformeren. 
 
Artikel 18 lid 4: Dhr. Boom vraagt of reserves slechts de plaats van een verhinderde afgevaardigde innemen of ook de 
plaats van een afgetreden afgevaardigde. Na een discussie over de interpretatie van het verhinderd zijn en de termijn 
van vervanging wordt besloten de tekstwijziging als volgt te formuleren: “Elk district kan ter gelegenheid van de 
verkiezing en benoeming van bondsafgevaardigden één of meer plaatsvervangend bondsafgevaardigden kiezen en 
benoemen, die de plaats van een bondsafgevaardigde inneemt zodra deze verhindert is c.q. die de plaats van een 
afgetreden bondsafgevaardigde inneemt tot aan de eerstvolgende districtsvergadering, echter met een maximum van 
het aantal bondsafgevaardigden waar het district recht op heeft.” 
 
Artikel 20 lid 1: Dhr. Boom hoe zit het met het spreekrecht van districten ? Besloten wordt de tekstwijziging vanaf “Wel 
kan de … “ als volgt aan te passen “Wel heeft één lid van het districtsbestuur het recht om de door het district 
aangedragen punten toe te lichten. Ook kan de algemene ledenvergadering of het bondsbestuur inzake specifieke 
onderwerpen besluiten spreekrecht te verlenen aan districtsbestuurders en ter zake doende deskundigen.” 
 
Artikel 21 lid 1: Dhr. Boom heeft de voorkeur voor “en toezending” i.p.v. “of toezending”.  
Besloten wordt geen veranderingen in het wijzigingsvoorstel aan te brengen. 
 
Artikel 21 lid 2 en 3: Dhr. Boom  wil de rondvraag er inhouden want wat als er bijvoorbeeld geen districtsbestuur is om 
agendapunten voor te dragen. Mw. Tapia ondersteunt dit. 
Dhr. Buitenhuis stelt dat er vaak zaken aan de orde komen die niet op een alv thuis horen. Dhr. Oude Luttikhuis stelt 
dat een rondvraag bij veel organisaties niet passend is en de kwaliteit van de vergadering vaak niet bevorderd. 
Dhr. Berghout merkt op dat het mogelijk een idee is om vragen vooraf in te laten dienen. 
Dhr. Zareei vindt dat agendapunt “mededelingen en ingekomen stukken” daarvoor is en dat een rondvraag de 
vergadering frustreert.  
Besloten wordt om bij de tekstwijzigingen als zijnde artikel 21 lid 2 punt l en artikel 21 lid 3 punt g het volgende toe te 
voegen “behandeling van mededelingen en door afgevaardigden vooraf ingediende stukken”. 
 
Artikel 22 lid 1: Bij de motivatie staat artikel 13. Dit moet zijn lid 13. 
 
Met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen wordt besloten het voorstel tot wijziging van de statuten aan te nemen, 
e.e.a. met inachtneming van de genoemde grammaticale correcties en de tijdens de vergadering besloten 
aanpassingen, en de gewijzigde statuten door het bondsbestuur te laten opmaken in een notariële akte.   
 
Afgevaardigde Wennekes van Noord-Oost verlaat de vergadering. 
 
Naar aanleiding van de statutenwijziging stelt Dhr. Buitenhuis voor om de huidige termijn van de bestuurders met 1 
jaar op te hogen van 3 naar 4 en gelijk helder te maken wie wanneer aftreedt. Dhr. Boom is tegen dit voorstel. De ALV 
besluit met 13 stemmen voor en 1 tegen om te besluiten over het voorstel van Dhr. Buitenhuis. Dit voorstel wordt 
uiteindelijk met 14 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.  
Rooster van aftreden: 2011 Dhr. Schunken, 2012 Dhr. Berghout, 2013 Dhr. Buitenhuis en Dhr. Gajadhar. 
 
Begripsbepalingen 
Wijziging van begripsbepalingen wordt zonder aanpassingen met 14 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. 
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Algemeen Reglement 
Dhr. Cruden vindt het de eigen verantwoordelijkheid van een lid om zich af te melden. 
Dhr. Van Keulen stelt dat de vereniging iemand kan afmelden als verenigingslid waarna iemand wel persoonlijk lid van 
de TBN kan blijven of verenigingslid via een andere club. Het afmelden als bondslid (van verenigingsleden en 
persoonlijke leden) dient door het lid zelf te gebeuren en is dan ook zijn eigen verantwoordelijkheid.   
 
Dhr. Heinz meent dat wettelijk nieuw geregeld is dat men maandelijks kan opzeggen.  
Dhr. Van Keulen: Er is inderdaad sprake van nieuwe regelgeving maar o.a. voor sportorganisaties is een uitzondering 
gemaakt. De TBN dient de opzeggingsmogelijkheden wel duidelijk te vermelden op de website.  
Dhr. Boom: Moet opzegging schriftelijk eventueel aangetekend of per email gebeuren ? 
Reactie Dhr. Berghout: Per email zou voldoende moeten zijn. 
 
Mw. Tapia: Hoe is de speelgerechtigdheid van leden van verschillende clubs in geval van stijlteamwedstrijden? 
Dhr. Schunken: Hierin zal worden voorzien door een uitzondering op te nemen in de bijzondere wedstrijdbepalingen. . 
 
Wijziging van het algemeen reglement wordt zonder aanpassingen met 14 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. 
  
Districtsreglement 
Artikel 2 leden 4, 5 en 6: Er komt een standaardformulier voor het aantonen van vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
 
Artikel 4 lid 5: In het kader van de minimale kwaliteitseisen zal, net zoals bij het hoofdbestuur, ook voor 
districtsbesturen een maximale zittingstermijn van 2x vier jaar worden opgenomen. 
 
Artikel 5 lid 4: Dhr. Cruden heeft opmerkingen over het wegvallen van de term reglementencursus. 
Reactie Dhr. Van Keulen: Dit is een actualisering van de tekst die slechts te maken heeft met het in plaats van de 
reglementencursus weer organiseren van de D-licentiecursus. In de praktijk verandert er niets.   
 
Artikel 11 lid1: Dhr. Boom vraagt om te proberen de datum van de nationale alv vroeg te plannen zodat de districten 
daarmee rekening kunnen houden bij het organiseren van hun districtsvergaderingen. 
 
Met inachtneming van de opname van een maximale zittingstermijn van 2x vier jaar bij artikel 4 lid 5 wordt de wijziging 
van het districtsreglement met 14 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. 
 
Klachtenreglement 
Dhr. Boom: Is dit reglement ook van toepassing op klachten over bijvoorbeeld danexamen functionarissen ? 
Reactie Dhr. Schunken: Nee, dit soort klachten gaan niet via dit reglement. 
 
Het klachtenreglement wordt met 14 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. 
 
Reglement Kiss 
Dhr. Van Keulen licht toe inzake de noodzaak van het reglement Kiss en het feit dat dit wordt voorgeschreven door 
instanties zoals NOC*NSF en het Centraal Bureau Fondsenwerving.    
 
Het reglement KISS wordt met 14 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. 
 
7. Vaststellen van het jaarplan voor 2011. 
 
Dhr. Buitenhuis stelt dat het belang van topsport groot is en wil een soort adviesgroep Topsport in het leven roepen 
die is samengesteld uit binnen de bond aanwezige deskundigen. 
 
Dhr. Boom heeft vernomen dat er sprake is van het beperkt uitzenden van International Referees. 
Dhr. Buitenhuis onderkent het belang van uitzending maar wijst op de financiën als beperkende factor. Door een IR bij 
het topsportbegeleidingsteam te betrekken is het wellicht mogelijk een deel van de topsportsubsidies aan te wenden.       
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Dhr. Boom vraagt wat de plannen zijn ten aanzien van de bezetting op het bondsbureau. 
Dhr. Van Keulen zegt dat in de begroting 2011 ruimte is opgenomen voor maximaal 0,5fte uitbreiding.   
 
Het jaarplan 2011 wordt met 14 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. 
 
8. Vaststellen van de begroting voor 2011 en in het kader van een meerjarenbegroting en met  
 inachtneming van het meerjarenbeleidsplan tevens voor 2012.  
 
Eén van de uitgangspunten van de begroting is een jaarlijkse stijging van 10% van het aantal betalende leden. 
 
Mw. Tapia geeft aan de inkomsten uit sponsoring te missen in de begroting. 
Dhr. Van Keulen zegt dat er geen sprake is van geldelijke sponsoring maar van sponsoring in de vorm van  kleding en 
materialen voor de nationale selecties en het lenen van wedstrijdmatten voor o.a. de NK’s en ONK. 
 
Dhr. Boom vraagt waarom er als inkomsten inschrijfgeld uit de danexaminatoren cursus is opgenomen. 
Dhr. Buitenhuis geeft aan dat het de intentie is om deze gratis te houden. 
 
De begrotingen 2011 en 2012 worden met 14 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. 
 
9. Vaststellen contributies en andere bijdragen. 
 
Dhr. Van Keulen: Deze bedragen zitten in de zojuist aangenomen begroting. 
Dhr. Boom verzoekt om t.z.t. nog eens kritisch te kijken naar de diverse facetten van het steunlidmaatschap.  
 
10. Het voorzien in vacatures. 
 
Momenteel zijn er 2 vacante posities in het hoofdbestuur. Voor de overige functies is een rooster van aftreden 
vastgesteld. 
 
11. Agendapunten districten. 
 
De door de districten ingediende stukken voldoen formeel niet aan de van toepassing zijnde statutaire vereisten voor 
agendapunten. Toch wordt er kort wel even ingegaan op de diverse onderwerpen: 
Het voorstel uit Noord-Oost met activiteiten wordt meegenomen binnen de WOC; 
Benoeming CHD wordt z.s.m. bekend gemaakt. Voordracht van Zuid van de heren Janssen en Smit is meegenomen; 
Verspreiding laatste notulen was vertraagd door het moeten stellen van andere prioriteiten; 
Aanpassing van website is nog niet uitgevoerd omdat er prioriteit is gegeven aan het ontwikkelen van de 
ledenadministratie. Verzoek van Dhr. Boom om dit eerder kenbaar te maken; 
Benoeming stijlcommissie is niet aan de orde. Het betreft een stijljurycommissie; 
Vermelden van data op de besluitenlijst is aandachtspunt. Verzoek van Dhr. Boom om ook de nieuwe 
schoolaansluitingen en uitgegeven licenties op te nemen; 
Het op de besluitenlijst vermelde respecteren en overnemen van dangraden betreft dangraden die zijn toegekend aan 
een natuurlijk persoon door het bestuur en/of voorzitter van de WTF of ETU. Dit kunnen indien van toepassing 
Kukkiwon, WTF of ETU diploma’s zijn. 
 
12. Rondvraag. 
 
a. Dhr. Boom vraagt of het sponsorcontract of de overeenkomst nu getekend is. Antw.: Dit is getekend. 
b. Het NK junioren en senioren op 1 dag is niet ideaal. Kan er overwogen worden om te splitsen? 
    Reactie bestuur: Deze optie wordt onderzocht. 
c. Dhr. Ribbers verzoekt om opmerkingen over te behandelen stukken voortaan vooraf te laten indienen. 
 

### 


