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Notulen najaarsvergadering Taekwondo Bond Nederland – Nieuwegein, 23 december 2013 
 
(N.B.: De intentie van de notulen is een  schriftelijk verslag van de vergadering waarin wordt weergegeven wat er in de 
vergadering is besproken, niet letterlijk, en vooral besloten.)  
 
Aanwezig: 
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), M. Argoubi en R. Gajadhar 
Afgevaardigden: T. vd Molengraft, G. Kanters, M. Moutarazak, R. Janssen, A. van de Klundert, E. van der Weide,  
A. Tapia, P. Heller, M. Smit (Zuid), J. Leijenaar, S. Jagbandhan, M. Ennadiri, L. Garay Narvaez, A. Alavi , J. Zareei,  
G. van Braam, R. Molle, P. van Gelder, R. Karia, C. Arnoldus (West), S. van der Ham, A. Heinz, P. Wennekes,  
T. Oude Luttikhuis, R. Bakker, B. Ribbers en M. Simon (Noord-Oost) 
Overige functionarissen:  A. Timmermans, R. Crutzen, R. Cruden, C. Martilia, B. Kuiken, M. Pohan en M. van Keulen    
 
Afgemelde (reserve-)afgevaardigden en functionarissen: 
H. Beulen, N. Saenz Miller, M. Zareei, V. Louisa, en H. Aykac 
 
1. Opening. 
 
F. Buitenhuis opent de vergadering om 20:15 uur.  
 
2. Verkiezing notulencommissie en stemopnamecommissie. 
 
Stemopnamecommissie: A. Timmermans, R. Cruden en B. Kuiken 
Notulencommissie: J. Leijenaar, S. van der Ham en M. Vossen 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
Er zijn 27 stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig.  
 
M. Tapia heeft haar bestuursfunctie neergelegd. 
 
F. Buitenhuis vraagt aandacht voor een aantal bijzondere sportprestaties in 2013. 
EK stijl: Ata Alavi brons, Joel van der Weide goud bij de cadetten, Romario Soekandar zilver en brons; 
WK stijl: Ata Alavi brons; 
EK sparring junioren: Machario Patti goud en 2 kwartfinale plaatsen voor andere sporters; 
World Grand Prix Finale: NL met 2 sporters vertegenwoordigd en brons voor Reshmie Oogink; 
EK sparring cadetten: 2 kwartfinaleplaatsen.  
 
De WTF heeft een G2 status toegewezen aan de Dutch Open Sparring 2014. Wereldwijd zijn er slechts 5 toernooien 
met deze status. Aangezien het toernooi hiermee dubbel meetelt voor de ranking zullen er veel sporters op af komen. 
Conform vergelijkbare internationale toernooien zoals Trelleborg en German Open bedraagt het inschrijfgeld € 75,- 
 
4. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 24 juni 2013. 
 
Geen opmerkingen. De notulen worden bij acclamatie vastgesteld. 
 
5. Behandeling van wijziging in begripsbepalingen. 
 
Voorgestelde wijziging betreft het begrip “Instituut Sportrechtspraak”. Voorstel voor de nieuwe tekst is “Het instituut dat 
krachtens een met de TBN gesloten overeenkomst overtredingen van de TBN behandelt en berecht en wier uitspraak 
bindend is voor alle leden, alsmede op verzoek geschillen beslecht”. 
 
De wijziging wordt per acclamatie aangenomen. 
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6. Vaststellen jaarplan en begroting 2014. 
 
Sparring 
P. Heller merkt op dat op de website niets bij de functie van bondscoach staat vermeld. 
F. Buitenhuis geeft aan dat T. Oude Luttikhuis deze functie in de periode rond de WK heeft vervuld. 
 
J. Leijenaar vraagt in hoeverre de scouting is uitgevoerd. 
M. van Keulen antwoordt dat sinds de NK 2013 op diverse toernooien is gescout en dat sporters zijn benaderd voor 
selectietrainingen. 
 
E. van der Weide vraagt of de sporters van de vertegenwoordigende teams ook op de site staan vermeld. 
M. van Keulen antwoordt dat de samenstelling van de vertegenwoordigende teams naar de diverse titeltoernooien op 
de site heeft gestaan.  
T. van de Molengraft merkt op dat het misschien goed is om op de site te zetten wie ons vertegenwoordigen. 
M. van Keulen antwoordt dat sinds 1987 niet is vermeld wie er allemaal in de diverse selecties zitten en dat in de 
samenstelling ook veel beweging zit. De vertegenwoordigende teams op titeltoernooien staan wel allemaal op de site.    
 
B. Kuiken vraagt naar de reden voor de sportieve successen. 
F. Buitenhuis merkt op dat er meer aandacht is voor de talenten, de samenwerking tussen diverse scholen is 
verbeterd en de trainingsactiviteiten voor de talenten zijn uitgebreid. 
P. van Gelder vraagt of de successen ook leiden tot aanwas in de breedte. 
F. Buitenhuis antwoordt dat dit niet helder is te zeggen en dat het aantal betalende leden momenteel zo’n 6800 is. 
 
J. Zareei vraagt wie het programma verzorgt. 
M. van Keulen antwoordt dat de centrale trainingen in Leusden worden verzorgt door R. Zohri. 
T. Oude Luttikhuis merkt op dat hij is ingezet voor de WK. 
M. van Keulen vult aan dat T. Oude Luttikhuis onder meer ook is ingezet voor de Israel Open en de Grand Prix. 
A. Tapia merkt op dat hij T. Oude Luttikhuis een goede coach vindt. 
J. Leijenaar vraagt wie nu de senioren doet. 
M. van Keulen antwoordt dat R. Zohri ook de centrale trainingen voor de senioren doet. 
J. Zareei merkt op dat het misschien verstandig is om een aparte seniorencoach te hebben. 
A. Tapia merkt op dat er voor de senioren op zijn minst een soort half fulltime programma moet zijn, dat er één lijn 
moet worden uitgezet en vraagt om zo spoedig mogelijk met T. Oude Luttikhuis om de tafel te gaan zitten. 
 
J. Leijenaar vraagt hoe het straks verder gaat als er door het online gokken minder subsidie van de Lotto is. 
F. Buitenhuis reageert dat we onszelf moeten zien te funden o.a. op basis van vrijwilligheid en dat we geen contracten 
moeten aangaan die we niet aankunnen.  Als de regering de Top 10 ambitie niet steunt zal er flink bezuinigd moeten 
worden. Met de voorgestelde budgets kunnen we overeind blijven. 
 
Stijl 
T. van de Molengraft geeft aan dat er op korte termijn veel moet gebeuren en vraagt zich af hoe. 
F. Buitenhuis merkt op dat het plan een ambitie betreft. 
E. van der Weide vraagt hoe het zit met de commissie waarover is gesproken in de vorige ledenvergadering. 
F. Buitenhuis antwoordt dat alleen R. Janssen zich heeft gemeld en dat de diverse trainers er op vrijwillige basis mee 
aan de slag moeten gaan. 
 
Wedstrijdsport 
De WTF licentie is ook verplicht voor stijl en inmiddels ook voor officials. 
R. Molle vraagt of de licentie ook verplicht is voor pupillen en cadetten? 
M. van Keulen verwijst naar de informatie die is gepubliceerd op de websites van ETU en WTF, maar dat het 
momenteel per toernooi kan verschillen.   
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Kadervorming en technische zaken 
T. van de Molengraft vraagt naar de stand van zaken omtrent de trainersopleiding niveau 1 en de coachlicentie. 
M. van Keulen antwoordt dat met de coachlicentie nog niets is gebeurt en dat er t.a.v. de niveau 1 cursus gesprekken 
plaatsvinden om e.e.a. handen en voeten te geven. 
 
T. van de Molengraft vraagt of de danexamens centraal blijven. 
F. Buitenhuis antwoordt bevestigend. 
J. Leijenaar merkt op dat het percentage gezakten op de laatste examens 70% was en vraagt naar de 
voorbereidingstrainingen. 
G. van Braam reageert dat er binnenkort informatie komt over deze trainingen. 
F. Buitenhuis stelt dat de trainingen in samenwerking met het CHD in de regio’s zullen worden georganiseerd. 
E. van der Weide stelt voor om niet-geslaagden niet in de rij te laten wachten. 
 
Communicatie, pr en marketing 
P. Heller vraagt naar de stand van zaken omtrent social media. 
R. Gajadhar antwoordt dat de TBN zich daar nu niet aan wil verbinden maar het wel wil inzetten bij evenementen. 
P. Heller meent dat je door middel van social media mensen kunt aantrekken. 
F. Buitenhuis merkt op dat de TBN momenteel geen officiële facebook pagina heeft. 
T. van de Molengraft merkt op dat dit onderwerp al vaker aan de orde is geweest. 
F. Buitenhuis vraagt of er specialisten in de zaal aanwezig zijn. 
P. Heller is eventueel wel bereidt om hier verder over te praten. 
T. van de Molengraft merkt op dat je ook via de site naar geïnteresseerden kunt vragen. 
 
T. van de Molengraft vraagt naar de stand van zaken omtrent een sponsor voor 2014. 
R. Gajadhar antwoordt dat hier momenteel over wordt gesproken.  
 
Normen en waarden 
E. van der Weide verzoekt om een bondsfunctionaris aan te spreken naar aanleiding van het doen van uitlatingen 
waarbij herhaaldelijk normen en waarden worden overschreden. 
F. Buitenhuis antwoordt dat dit helder is en dat er wat aan zal worden gedaan. 
      
Begroting 
B. Kuiken vraagt of de G2 status van de ONK kan worden uit genut en denkt daarbij onder meer aan TV-gelden. 
M. van Keulen antwoordt dat er een overeenkomst is met de NOS waarbij deze alleenrecht hebben. 
 
Het jaarplan en de begroting 2014 worden per acclamatie aangenomen. 
 
7. Voorzien in vacatures. 
 
De bestuursprofielen worden gepubliceerd op de website. Hierin staan onder meer een indicatie van de tijdsbelasting 
en functie-eisen zoals gewenste opleiding, betrokkenheid en hart voor de sport. 
 
E. van der Weide merkt op dat het bestuur uit minimaal 5 personen dient te bestaan. F. Buitenhuis reageert dat een  
bestuur van 3 personen reglementair wel kan functioneren. E. van der Weide merkt op dat wel zo snel mogelijk moet 
worden getracht te voorzien in de vacatures.  
 
8. Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten. 
 
Er zijn geen voorstellen of amendementen en de voorzitter sluit de vergadering.    

 
### 

 


