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Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland – Nieuwegein, 29 juni 2012 
 
Aanwezig: 
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden) 
Afgevaardigden: M. Tapia, R. Janssen, M. Jansen, F. Coffa, R. Isbouts, M. Argoubi, A. Tapia, P. Heller, A. van de 
Klundert, E. van der Weide, M. Smit, M. van Ingen (Zuid), G. van Braam, J. Leijenaar, L. Garay Narvaez, A. Alavi , J. 
Zareei Shamsabadi (West), R. Folson, S. van der Ham (Noord-Oost) 
 
Overige aanwezige functionarissen: 
M. Simon, B. Kuiken, H. Cruden, L. Tay, M. van Keulen, M. Fox, R. Crutzen, M. Moutarazak.  
 
Afgemeld: 
M. Vossen, G. Kanters, R. Munoz-Gonzales, H. Beulen, R. Karia, A. Boom, H. Heinz, P. Wennekes (afgevaardigden), 
A. Timmermans, M. Rosa (functionarissen) 
 
Afwezig zonder bericht: 
Afgevaardigden: T.vd Molengraft, F. v Boxtel, P. Wolffs, S. Jagbandhan, M. Ennadiri, A. Challiou, R. Molle, B. Ribbers. 
Districtsbestuurders: V. Louisa, H. Aykac, M. Babrshekan  
 
1. Opening. 
 
F. Buitenhuis opent de vergadering. 
 
2. Verkiezing notulen commissie en stemopnamecommissie. 
 
Voor de notulencommissie worden per acclamatie: J. Leijenaar S. van der Ham en M. van Ingen. 
Voor de stemopnamecommissie worden per acclamatie gekozen: M. Jansen, G. van Braam en R. Folson. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
De Taekwondo Bond Nederland en haar organisatie staan er goed voor. Natuurlijk blijft er wel onderhoud nodig. 
De bond is in 2011 weer door Daedo met sponsoring ondersteund en de inkomsten uit contributie waren ongeveer 
10% hoger als het voorgaande jaar.  
 
Tommy Mollet en Mohamed Argoubi zullen tijdens de Olympische Spelen respectievelijk als sporter en scheidsrechter 
actief zijn. 
 
Bij de afdeling topsport is afscheid genomen van een aantal personeelsleden. Het bestuur heeft een extra bijdrage uit  
Ambitiongelden kunnen realiseren waardoor de kosten konden worden opgevangen.  
  
4. Vaststellen notulen ALV 28 december 2011. 
 
J. Leijenaar complimenteert voor de snelle aanlevering. Er zijn verder geen opmerkingen.  
De notulen zijn akkoord en worden per acclamatie vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag 2011. 
 
F. Buitenhuis stelt dat het verslag met name bedoeld is voor de TBN en voor de subsidiegevers. 
 
J. Leijenaar vindt dat er los van de activiteiten in Zuid weinig terecht is gekomen van breedtesport en sportstimulering 
en dat er meer breedtesportactiviteiten moeten komen. Wat voor nationale activiteiten zijn er bijvoorbeeld geweest? 
K. Schunken stelt dat er sinds enige tijd ook een bestuur in West is dat met activiteiten aan de slag gaat. 
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M. Berghout reageert dat de opmerking terecht is maar dat er wel actieve districtsbestuurders nodig zijn om zaken te 
organiseren en dat men gelet op zijn gebrek aan tijd niet van hem hoeft te verwachten dat hij zich met uitvoerende 
zaken bezig houdt.  
R. Gajadhar merkt op dat M. Berghout wel degelijk zijn best heeft gedaan om bestuurders in de districten te krijgen. 
 
J. Leijenaar vraagt aangezien er maar 3 personen geslaagd zijn voor de trainersopleiding of er nog een evaluatie 
plaatsvindt i.v.m. het afhaken van deelnemers. M. van Keulen verduidelijkt dat de 3 personen de eerste geslaagden 
waren en dat recent nog een 2

e
 groep deelnemers de PvB het geven van training heeft afgelegd.     

J. Leijenaar vraagt of er in de opleiding ook aandacht kan worden besteedt aan scheidsrechteren. 
M. van Keulen antwoordt dat een tijdens de opleiding aan de orde komende opdracht hier betrekking op heeft. 
M. Argoubi merkt op dat er binnenkort een specifieke bijscholing wedstrijdregels voor coaches wordt aangeboden.  
 
J.Leijenaar vraagt waarom er in Nederland bij de aspiranten geen hoofdcontact is en in andere landen om ons heen 
wel? Op de reactie dat dit een besluit is geweest van een toenmalig bestuur merkt hij op dat i.v.m. aansluiting bij de 
junioren toch onderzocht zou worden of het wel mogelijk is om hoofdcontact bij aspiranten in te voeren.   
 
6. Financieel verslag 2011. 
 
F. Buitenhuis stelt dat veel bonden moeite hebben om hun financiën op orde te houden. Er is sprake van een grote 
verantwoordelijkheid en bij onderhandelingen met NOC*NSF dient men er bovenop te zitten. Geconstateerd kan 
worden dat de TBN goed vat heeft op haar financiën. De jaarrekening toont een klein verlies met wat verschuivingen. 
Om de bond ook in de toekomst goed overeind te houden wordt de vorming van een continuïteitsreserve voorgesteld. 
J. Leijenaar vraagt hoe die reserve er op termijn uit moet gaan zien. F. Buitenhuis stelt dat men deze indien mogelijk 
het liefst uitbreidt. Er zijn verder geen vragen en/of verdere opmerkingen inzake het verslag.  
 
7. Verslag van de financiële commissie.  
 
J. Leijenaar verzoekt om b.v. bij het in punt 4 vermelde verlies van de ONK voortaan ook de reden te vermelden. 
S, van der Ham merkt op dat de suggestie van sponsoring door bedrijven in deze tijd niet realistisch is.  
B. Kuiken verduidelijkt dat de opmerking inzake het op een andere wijze genereren van inkomsten een kwestie van 
presenteren is en dat de FC met name heeft willen attenderen op mogelijke andere inkomsten zodat er niet alleen 
geleund wordt op contributies. 
F. Buitenhuis merkt op dat er momenteel geen sprake meer is van inkomsten uit TV rechten en dat ondanks mogelijk 
tegenvallende inkomsten uit deelnemersbijdragen toch besloten is om de ONK te organiseren. Gesprekken met de  
gemeente Eindhoven hebben geleid tot een korting op de kosten van de accommodatie. Deze korting is gelijk ook  
bedongen voor een aantal komende edities. 
 
Het bestuur is bezig met een heroverweging van de organisatie van de financieel onder druk staande danexamens. 
De in punt 3.1 genoemde aanbeveling van de FC wordt hierin meegenomen. 
  
K. Schunken stelt dat de TBN m.b.t. de in punt 5 genoemde onkosten van ETU functionarissen te maken heeft met  
internationale afspraken.   
 
F. Buitenhuis stelt dat het in punt 6 genoemde advies inzake het delen van kennis door deelnemers aan seminars in 
de praktijk al gebeurd en dat individuele gevallen die hier niet aan voldoen ook niet meer worden gesupport. 
 
Naar aanleiding van punt 7 inzake afspraken met sporters inzake huisvesting stelt F. Buitenhuis dat deze afspraken er 
zijn maar dat er in 2011 toch een aantal weigeraars waren m.b.t. het voldoen van hun financiële verplichtingen.   
  
Naar aanleiding van punt 9 en 12 inzake declaratierichtlijnen stelt F. Buitenhuis dat hier afspraken over zijn en dat hier 
ook op wordt gecontroleerd. R.Janssen wil graag weten of en wat men mag declareren. 
 
Inzake de in punt 10 genoemde aanschaf van vliegtickets wordt getracht om hier kostenbesparend mee om te gaan.  
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De in het verslag van de FC bij punt 11 genoemde bedrag kosten € 10.000 opleidingen is niet correct. Het juiste 
bedrag uit de jaarrekening is kosten € 13.000. Verder is het werkelijke resultaat van de opleidingen lager omdat een 
deel van de kosten voor de opleiding 2011 al in 2010 is geboekt.     
 
Naar aanleiding van het bij punt 13 genoemde advies inzake begroting en realisatie stelt F, Buitenhuis dat er natuurlijk 
sprake is van een projectadministratie en dat de diverse projecten ook precies worden bijgehouden omdat je anders 
b.v. je subsidies niet kunt afrekenen. 
 
Naar aanleiding van het bij punt 14 genoemde advies inzake het betaalproces stelt F. Buitenhuis dat er controle 
plaatsvindt en dat men vaak a la minute moet kunnen handelen.    
 
M. Tapia vindt dat er goed werk is geleverd maar vraagt voor de toekomst wel aandacht voor de kosten. 
F. Buitenhuis vindt het positief dat men serieus naar de stukken kijkt.  
R.Janssen stelt dat een aantal punten tot besparingen kunnen leiden en dat men b.v. best wel wat mag doen voor 
tegemoetkomingen van de bond. Het is goed om hier vooraf afspraken over te maken.  
 
M. Tapia vraagt of de koppeling tussen lead en exact nog wordt gerealiseerd. 
R. Gajadhar stelt dat gebleken is dat exact online alleen eenrichtingsverkeer toestaat. 
 
Het eindoordeel van de FC is positief. 
   
8. Vaststellen balans en staat van baten en lasten over 2011. 
 
De balans en staat van baten en lasten over 2011 wordt bij acclamatie vastgesteld. 
 
9. Verlenen van décharge aan de leden van het bondsbestuur. 
 
Het bestuur wordt bij acclamatie décharge verleend over 2011. 
 
10. Benoeming financiële commissie. 
 
Voor de financiële commissie worden gekozen: M. Vossen, B. Kuiken en J. Leijenaar. 
 
11. Vaststellen beleidsplan. 
 
Streven is om tijdens de najaarsvergadering een Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2013-2016 te presenteren. 
 
F. Buitenhuis deelt mee dat stijl te maken krijgt met een afbouwregeling van de topsportsubsidies. 
J. Leijenaar merkt op dat men in eerdere vergaderingen stelde dat stijl toch ook een A-status had. 
F. Buitenhuis stelt dat er bij de nieuwe Top 10 subsidies sprake is van een heel andere regeling. 
A. Alavi vraagt wat er met stijl gebeurt. Met de plannen waar eerder over werd gesproken is niets gedaan. 
F. Buitenhuis verduidelijkt dat de regeling Top 10 ambitie consequenties heeft voor topsport sparring en stijl. Conform 
de nieuwe richtlijnen hangt sparring er tegenaan en stijl valt eruit. De regels over eigen inbreng van financiële 
middelen zijn ook verandert. 
B. Kuiken vraagt hoe je de kosten kunt bewaken en toch je topdoelstellingen halen? 
F. Buitenhuis stelt dat het geen makkelijke situatie is en dat hij al kenbaar heeft gemaakt geen geld in een goggomobil 
te willen stoppen. Aandachtspunt is ook de verplichtingen die de TBN heeft naar haar topsportpersoneel. 
 
F. Buitenhuis deelt mee dat het eventueel organiseren van een EK afhangt van de financiële dekking en de 
internationale stemverhoudingen (lobbymoment). Pas zodra beiden rond zijn komt men terug naar de ALV. Belangrijk 
is ook om de organisatie in eigen hand te houden en er met passie in te gaan. 
R. Gajadhar vult aan dat het de bedoeling is om de taekwondosport een boost te geven en dat men de ambitie heeft 
om in iedere klasse een Nederlandse atleet te hebben. 
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12. Voorzien in vacatures. 
 
K. Schunken licht toe dat het bestuur onder het statutair minimum zit. Er zijn 3 kandidaten voor een bestuursfunctie: 
M. Berghout, M. Tapia en M. Argoubi. 
 
Toelichting kandidaten: 
M. Berghout denkt dat het bestuur nu op het punt staat om door te pakken en ziet het MJBP als uitdaging. 
A. Alavi vraagt naar concrete plannen voor stijl en meent dat stijl kapot is. 
M. Berghout wil niet vooruit lopen op een eventuele herverkiezing. 
F. Buitenhuis merkt op dat er wel degelijk veel middelen aan stijl zijn besteedt. Naast de topsportsubsidies was dit in 
2011 zelfs 35.000 euro eigen middelen.   
J. Leijenaar vraagt naar de ambitie van M. Berghout en hoe hij denkt hier invulling aan te geven als hij aangeeft geen 
tijd te hebben. 
 
M. Tapia stelt dat besturen wel vrijwillig is maar niet vrijblijvend. De organisatie staat stevig en er is een bestuur dat 
knopen doorhakt. Zij heeft ervaring met breedtesport maar heeft de meeste affiniteit met stijl. Gelet op de verminderde 
subsidie zal hier de komende jaren een hele klus liggen.  
J. Leijenaar vraagt waar M. Tapia de tijd vandaan denkt te halen en hoe het zit met het hoofdsponsorschap? 
M. Tapia reageert dat zij o.a. overdag tijd beschikbaar heeft die zijzelf kan indelen. Ten aanzien van het sponsorschap 
zal er bij gesprekken over een eventuele verlenging een andere bestuurder op moeten worden gezet. 
M. Fox vraagt hoe het zit met het coachen van de stijlselectie? 
M. Tapia merkt op dat zij als bestuurder geen reguliere coach meer zal zijn, maar bij grote titeltoernooien eventueel 
wel samen met anderen als zodanig zal functioneren. 
 
M. Argoubi besteedt al heel veel jaren tijd aan het taekwondo als international referee en was tussen 2006 en 2012 op 
alle WK’s en bijvoorbeeld ook de Youth Olympics vertegenwoordigd. Als IR maakt hij deel uit van een bijzondere club 
taekwondoka’s en maakt hij kennis met vele culturen. Het taekwondo heeft hem veel gebracht en hij wil er ook wat 
voor terugdoen als bestuurder waaronder bijvoorbeeld het behartigen van de belangen van de scheidsrechters.       
 
Stemming: 
M. Argoubi: 11 stemmen voor en 8 tegen 
M. Berghout: 7 stemmen voor en 12 tegen 
M. Tapia: 16 stemmen voor en 3 tegen 
 
M. Argoubi en M. Tapia zijn gekozen tot bestuurslid met gewone meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.  
 
F. Buitenhuis bedankt M. Berghout voor zijn werkzaamheden sinds 2009. 
M. Argoubi bedankt de alv en vertrouwt erop dat hij ook in het bestuur de juiste beslissingen weet te nemen. 
M. Tapia bedankt de alv en gaat er vanuit dat men verstandig weet om te gaan met dubbelfuncties.      
 
F. Buitenhuis heet de nieuwe bestuurders van harte welkom en stelt dat beleidsterreinen als b.v. stijl en breedtesport 
geen gemakkelijke opgaven zijn. Hij spreekt zijn vertrouwen uit dat de nieuwe bestuurders zich de komende jaren ook 
in zullen zetten voor de mensen die hen gekozen hebben.      
 
13. Behandeling reglementswijzigingen. 
 
Er zijn geen te behandelen reglementswijzigingen. 
 
14. Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten. 
 
Er zijn geen te behandelen voorstellen of amendementen. 

 
### 


