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Notulen voorjaarsvergadering Taekwondo Bond Nederland – Nieuwegein, 28 juni 2016 
 
(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: 
 
Afgevaardigden: R. Janssen, A. van de Klundert, E. van der Weide,  M. Tapia, F. Flinsenberg, 
P. Hulsbosch, P. Heller, A. Tapia, P. van Gelder, M. Zareei, C. Arnoldus, A. Alavi, L. Garay Narvaez, 
M. Pohan, J. Zareei, M. Dindin, A. Rosalia, R. Zohri, Z. Taibi, T. Ismail, B. Ribbers, T. Oude Luttikhuis, 
R. Bakker, M. Simon, S. van der Ham en R. ten Bergen 
 
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), M. Argoubi en R. Gajadhar 
 
Overige functionarissen: R. Dannenberg, B. Kuiken, E. Boers en M. van Keulen 
 
Afgemelde afgevaardigden en functionarissen: 
T. van de Molengraft, M. Moutarazak, P. Dibbets, R. Karia, J. Leijenaar, H. Heinz, M. Pluijmakers, I. 
Baetsen, D. Vives de Jong, H. Bargboer, R. Cruden, W. van Velzen en M. Rosa 
 
1. Opening. 
 
R. Gajadhar vraagt de aanwezigen om een minuut stilte i.v.m. het overlijden van Ruben Munoz 

Gonzales. 

 

De vz memoreert aan het Olympisch traject en de succesvolle kwalificatie van Reshmie Oogink. Naar 

het programma op NPO hebben 1,7 mln personen gekeken. Mohamed Argoubi is geselecteerd als 

scheidsrechter voor Rio. Het scheidsrechterskorps daar bestaat uit 15 mannen en 15 vrouwen.     

 

De gemeente Den Haag wil graag met de TBN internationale evenementen organiseren. De WTF 

komt met een bid-procedure en de TBN blijft zich oriënteren om samen met de gemeente te kijken wat 

er op dit gebied mogelijk is. 

 

Er zijn zorgen over het personeelsbestand op het bondsbureau. De bondsdirecteur krijgt te veel 

werkzaamheden en er zal worden gezocht naar eventuele toevoeging. 

 

Nederland is nog steeds goed vertegenwoordigt bij internationale organisaties zoals ETU en WTF. 

Voorafgaand aan de EK senioren heeft de WTF een demo gegeven op het hoofdkantoor van de UNO 

in  Geneve en de ETU bestaat dit jaar 40 jaar. 

 

Tijdens de Austrian Open is de WTF gestart met een G-ranking systeem bij het onderdeel Poomsae. 

 

De NOC*NSF werkgroep Externe Financiering heeft een memo uitgebracht naar aanleiding van onder 

meer de ontwikkelingen op de kansspelmarkt. Men wil de financieringsgrondslag verbreden en de 

sportbranche versterken. 

2. Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie. 
 
Leden notulencommissie: M. Zareei en S. van der Ham 
Leden stemopnamecommissie: M. Tapia, R. Dannenberg en E. van der Weide 
 



TAEKWONDO BOND NEDERLAND 
Postbus 4360 

2003  EJ   Haarlem 

www.taekwondobond.nl 

info@taekwondobond.nl 

 

 

 

 

 

 

 
             Algemene ledenvergadering Taekwondo Bond Nederland 28 juni 2016  

P
a

g
in

a
2

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
Niet van toepassing. 

4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 28 december 2015. 
 
M. Pohan: punt 4 “R. Molle geeft aan dat Meijer Sport niet op de hoogte was”. Is dit wel juist? Vz: Ik 

heb letterlijk geciteerd uit het document van Meijer Sport waarin deze zelf aangaf niet op de hoogte te 

zijn geweest van het ingezonden stuk.  

  

Over de notulen zijn verder geen op- en/of aanmerkingen en deze worden per acclamatie vastgesteld. 

5. Jaarverslag 2015. 
 
VZ attendeert de vergadering op een toelichting m.b.t. Para (hiertoe is een stuk uitgereikt). 

F. Flinsenberg licht het stuk inhoudelijk toe. In 2020 staat Para op het Paralympisch programma dus 

het is van groot belang dat wij hier als Nederland op in haken. Graag ontvangt hij input van de clubs of 

er mensen zijn die eventueel in aanmerking komen.  

Vz: Para is al geïntroduceerd op de ONK stijl en mits haalbaar willen we het ook inpassen bij de ONK 

sparring. Rusland trekt hard aan het onderdeel Para en organiseert de EK Para 2017.  

 

P. Hulsbosch: Op blz.10 staat vermeld dat licentiebeleid is ontwikkeld; In december 2015 is er een 

concept gemaakt dat volgens hem panklaar is en er nu 7 maanden ligt. Waarom is dit nog niet 

geformaliseerd? E. Boers ligt toe dat Vz in maart heeft aangegeven enkele punten te willen 

aanpassen. VZ geeft aan dat er werk aan vast zit. E. Boers heeft de toezegging gedaan om hierbij te 

ondersteunen. VZ doet de toezegging om dit op de eerstvolgende HB vergadering voor de start van 

het nieuwe seizoen vast te stellen. 

 

De ALV stelt het jaarverslag per acclamatie vast. 

6. Financieel verslag 2015. 
 

VZ geeft aan het belangrijk te vinden dat de FC compleet is en dat er een goedkeurende 

accountantsverklaring is. 

 

In 2015 is sprake geweest van tegenvallende marketingopbrengsten. Het verslag roept inhoudelijk 

geen vragen op bij de ALV. 

 

VZ stelt voor het verslag samen met agendapunt 8 af te handelen. 

7. Verslag financiële commissie. 
 

De woordvoerder van de FC licht toe dat gekeken is naar declaraties, grootboekkaarten alsmede de 

bevindingen van de accountant. De FC stelt zich de vraag: Hoe krijgen we meer leden en dus meer 

middelen? Bij de vorige jaarvergadering is een vraag gesteld over declaratierichtlijnen. M. van Keulen 

licht toe dat er een document is opgesteld en dat tevens geconcludeerd is dat deze materie complexer 

bleek dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit is debet aan de sterke diversiteit aan vrijwilligers en de 

fiscale richtlijnen (vrijwilligersvergoeding of werkelijke kosten)  waar wij aan gebonden zijn.  

F. Flinsenberg vraagt de Cie. wat we met de aanbevelingen in het verslag doen. De ALV en HB 

concluderen dat deze door het HB worden opgenomen. 

A. Rosalia vraagt of een premiebesparing op de collectieve ongevallenverzekering mogelijk is? 
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M. van Keulen licht toe dat P. van Loo dit destijds heeft onderzocht. De premie voor de 

ongevallenverzekering is gebaseerd op het aantal leden x een tarief. Het totaalbedrag is momenteel  

zo’n 7000 euro. Een lager tarief levert een miniem bedrag aan besparing op en gaat vaak ten koste 

van de dekking. De rest van de verzekeringspremie betreft een aansprakelijkheidsverzekering voor de 

clubs. 

P. van Gelder vraagt wat de reden is dat er per saldo leden uitstromen? 

Fin.Cie: Mogelijk biedt een enquete hier uitkomst. 

 

Vz. geeft als laatste toelichting bij het financieel verslag 2015 aan: 

Goedkeuring door NOC*NSF voor het bestedingsjaar vindt impliciet plaats door onder meer 

vaststelling van de jaarrekening; 

De TBN is van accountantskantoor veranderd. Voornaamste reden was de realisatie van een 

kostenbesparing. De kwaliteit van de controle/verklaring is gelijk gebleven; 

De € 5000 waardering marketingrechten is wegens tegenvallende Lotto opbrengsten niet door 

NOC*NSF uitbetaald. 

 

8. Vaststellen balans en staat van baten en lasten over 2015. 

 

Financieel verslag, balans en staat van baten en lasten worden per acclamatie goedgekeurd.  

9. Verlenen van décharge aan de leden van het bondsbestuur. 
 

De ALV verleent décharge aan het bondsbestuur voor het gevoerde beleid. 

10. Benoeming financiële commissie. 
 

P.Heller, M. Pohan en B. Kuiken worden per acclamatie benoemd.  

11. Voorzien in vacatures. 
 
Kandidaatstelling tbv herbenoeming M. Argoubi als lid van het bondsbestuur 

 

Vz citeert uit de toelichting op het agendapunt: Argoubi heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen, 

Argoubi geeft aan hoe hij de afgelopen periode heeft beleefd, zijn motivatie om zich wederom in te 

willen zetten en haalt zijn contacten met WTF en ETU aan. 

T. Oude Luttikhuis vraagt wat hij als verbeterpunten ziet voor de komende tijd? 

Argoubi geeft aan dat naar aanleiding van de evaluatie van de NK een aantal punten zijn gedefinieerd: 

a) verhogen aantal herhalingscursussen van 2 naar 3 en tijdens deze cursussen onder meer gebruik 

maken van videomateriaal en joysticks; 

b)  introduceren van een scheidsrechtersranking, beoordelen van functioneren op landelijke 

wedstrijden en uitnodigen van scheidsrechters voor een toernooi op hun niveau; 

c) aanpassing van schema; 

d) scheidsrechters ook ervaring op laten doen door onder meer actief te zijn in België en Duitsland. 

e) gebruik van videoreplay op de NK 

T. Oude Luttikhuis geeft aan slechte ervaringen te hebben gehad en vraagt hoe je scheidsrechters 

toetst op hun functioneren? 

Argoubi: Het zijn vrijwilligers en dat blijft dus altijd lastig. In de cursus is een examenonderdeel praktijk 

en mondeling opgenomen. Afhankelijk van de resultaten worden de scheidsrechters geplaatst. Er 

wordt dus aan de poort geselecteerd. 
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Kandidaatstelling tbv benoeming F. Flinsenberg als lid van het bondsbestuur 

 

F. Flinsenberg is kandidaat gesteld door het districtsbestuur van Zuid-Nederland en stelt zichzelf voor: 

“Ik ben lid sinds 1979. Ik ben geen meeloper, heb een eigen mening en wil verder helpen aan de bond 

te bouwen. Integriteit heb ik hoog in het vaandel staan en ik heb ideeën over zaken die we misschien 

kunnen veranderen, zoals bijvoorbeeld de communicatie naar de afgevaardigden. Daarnaast wil ik mij 

richten op de breedtesport. Kritiek is altijd makkelijk, ik wil aan de slag en ben aanspreekbaar voor 

iedereen. 

S. van der Ham vraagt welke aandachtsgebieden hij op het oog heeft. F. Flinsenberg geeft aan dat 

het hem goed lijkt dit in overleg met de zittende bestuursleden te bepalen.  

T. Oude Luttikhuis vraagt waarom niet het scheidsrechteren? 

F. Flinsenberg geeft aan dat hier zeker een hoop werk ligt en dat hij ook een eigen mening heeft maar 

dat dit momenteel bij een collega ligt. 

 

De uitslag van de verkiezingen is als volgt: 

M. Argoubi: voor 22 tegen 4 

F. Flinsenberg: voor 22 tegen 4 

 

Hiermee zijn beide kandidaten benoemd als bestuurslid. 

12. Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten. 
 
District West: 

12-1) Aftreden bestuurslid en teammanager stijl M. Vossen:  

VZ ligt toe dat privéomstandigheden een rol hebben gespeeld en hij deze om privacy redenen niet 

naar voren wil brengen. F. Flinsenberg stelt op 16 maart 2016 een brief te hebben ontvangen waarin 

een geheel andere reden staat vermeld, namelijk dat hij onvoldoende in de besluitvorming 

meegenomen zou zijn. R. Janssen geeft aan dat voorafgaand aan het besluit de werkgever failliet is 

gegaan. M. van Keulen geeft aan dat achter elk bestuursbesluit een reactie, toelichting of akkoord van 

M. Vossen is terug te vinden, wat er voor pleit dat deze feitelijk bij de besluitvorming binnen het HB 

betrokken is geweest.   

12-2) Aftreden bondscoach stijl R. Janssen: 
R. Janssen geeft aan dat de reden voor het neerleggen van zijn functie ligt in energie die hij 
momenteel niet meer krijgt uit de richting van bestuur, sporters, ouders en trainers van sporters. Hij 
geeft tevens aan dat hij van mening is dat de onderling benodigde chemie voor dit soort functies 
beperkt houdbaar is en dat zijn besluit vast staat.  
A. Alavi vraagt of er al in opvolging is voorzien en wie de portefeuille overneemt. Het bestuur geeft na 

dat er nog geen opvolger bekend is. De bondsdirecteur en bondscoach nemen vooralsnog de meeste 

organisatorische taken feitelijk over. Binnen het bestuur zal in overleg een portefeuille-schikking plaats 

gaan vinden. 

12-3) Kwaliteitsniveau sparring scheidsrechters: 
Dit punt is reeds uitvoering besproken en M. Argoubi herhaalt de maatregelen die hij eerder heeft 
aangekondigd. 
M. Pohan vraagt wat er wordt gedaan om nieuwe scheidsrechters te krijgen. 
Argoubi geeft aan dat er afgelopen jaar 7 of 8 nieuwe scheidsrechters bij zijn gekomen. In district Zuid 

was echter van de 43 kandidaten op de reglementencursus niet één geïnteresseerde om te gaan 

scheidsrechteren.  
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R. Gajadhar merkt op dat men probeert mensen te stimuleren om te gaan scheidsrechteren maar dat 
het moeilijk is. Momenteel is men bezig met classificering en men wil een klankbord opzetten.  
E. van der Weide geeft aan dat de manier waarop scheidsrechters soms worden benaderd ook 
demotiveert.    
T. Oude Luttikhuis pleit voor een platform waarin coaches en scheidsrechters kunnen overleggen. 
F. Flinsenberg merkt op dat de opleiding mogelijk anders kan zodat het niveau omhoog gaat en de 
aanwas groeit 
B. Kuiken pleit voor een efficiënt tijdschema voor de organisatie van wedstrijden zodat de dagen 
minder lang zijn. 
 
12-4) Arbitrage bij sparring: 
Dit punt is reeds uitvoering besproken bij voorgaande agendapunten en inmiddels is aangegeven dat 
bij het volgende NK wel videoreplay wordt gehanteerd. 
 
12-5) Instellen Commissie Marketing en Publiciteit: 
M. Zareei licht de vraagstelling toe. Zowel de NOC*NSF gelden als de ledenaantallen nemen af. Dit 
baart zorgen. De bondsdirecteur komt om in zijn werk en kan deze taak er niet bij krijgen. Het doel is 
versterking van financiële middelen. 
De financiële commissie merkt op dat deze vraag eerder is gesteld maar wie is professioneel en wil er 
in zo’n commissie zitten? 
R. Gajadhar geeft aan dat hij een paar jaar geleden al contacten heeft gehad met bureau’s, Het kost 
heel veel tijd en het  inhuren van een bedrijf is derhalve financieel onhaalbaar. 
P. Heller merkt op dat je inderdaad al snel richting een fulltime job gaat en dat de TBN een lastig 
product heeft om te verkopen. 
VZ stelt voor onze leden te benaderen en een oproep te doen wie in deze wat voor de TBN kan doen. 
R. Janssen geeft aan dat inzake publiciteit wel stappen zijn te maken, hetgeen mogelijk weer positieve 
gevolgen heeft voor toekomstige middelen. 
 
12-6) Visie TBN topsport en talentontwikkeling: 
VZ: We hebben een 4-jaarsprogramma. Nu gaan we dat m.b.v. de technische staf en externe mensen 
weer opstellen. Uitgangspunt  blijft de top 10 gedachte en er hangt ook een financieel plaatje aan vast. 
Inzake het selectiedocument is het momenteel nog volstrekt onduidelijk hoe het  kwalificatiesysteem 
van de WTF er uit gaat zien. Top 8, 6? Met het schrijven van een plan moeten we ook hier rekening 
mee houden. Het omgaan met de bylaw was ook erg lastig. Voor 2020 moeten we dus heel goed 
kijken naar wat de WTF gaat doen. Voor een selectiestuk moet je weten waar je je kunt kwalificeren. 
R. Janssen merkt op dat de vraag ging over de visie op topsport en talentontwikkeling. 
 
District Zuid: 
 
12-7) Agenda en beantwoording vragen: 
F. Flinsenberg geeft aan dat het handig is om zaken vooraf schriftelijk te beantwoorden zodat lange 
discussies in de ALV voorkomen kunnen worden.  
VZ geeft aan hier geen voorstander van te zijn omdat er naar zijn mening ruimte moet zijn voor een 
discussie en verwijst naar vraag 10 als voorbeeld. 
 
12-8) Wedstrijdclassificering: 
F. Flinsenberg verzoekt om iets te bedenken wat legaal is en geschikt voor kleinschalige wedstrijdjes. 
R. Gajadhar en M. Argoubi geven aan binnen de wedstrijdorganisatie in deze al een besluit is 
genomen en dat er een concept wordt ontwikkeld. 
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12-9) Budget breedtesport: 
M. van Keulen geeft aan dat in de begroting budget is gereserveerd voor breedtesport (geaccordeerd 
door de ALV)  
M. Tapia stelt dat district Zuid heeft aangegeven dat er voor dit jaar op de rem moet worden getrapt. 
M. van Keulen merkt op dat dit onjuist is. Wel proberen we het budget doelmatig en gedoceerd te 
besteden aan de diverse activiteiten en initiatieven. 
R. Gajadhar geeft aan dat er ook gewoon een toernooi in Zuid gepland staat.  
 
12-10) Danexamens: 
VZ geeft aan dat de antwoorden op vragen omtrent Kukkiwon niet even op papier zijn te zetten.  
M. van Keulen merkt op dat de diploma’s voor de recent geslaagden gewoon zijn aangevraagd. Vanuit 
Kukkiwon hebben we geen nadere berichten meer ontvangen. Formeel hebben we ook nooit gehoord 
dat de plannen in de ijskast zijn gegaan. 
VZ: Voor NL is het van belang dat we de prijs krijgen die we gewend zijn en het ziet er naar uit dat alle 
(terechte) vragen over dit onderwerp vooralsnog niet meer relevant zijn.  
 
M. Pohan vraagt aandacht voor de afhandeling van de actielijst van de vorige vergadering: 
Actualiseren declaratierichtlijnen is behandeld bij agendapunt 7 van de agenda. 
Vaststellen planning en verdeelsleutel IR budget is inmiddels behandeld. 
Bespreken aandachtspunten beoordeling danexamens: Er is een concept normenkader ontwikkeld.  
E. Boers geeft aan dat de exameneisen in het reglement staan maar dat de TC hard werkt aan 
uniformering van beoordeling. Met een normenkader brengen we meer uniformiteit in de beoordeling 
van de uitvoering tegen de achtergrond van het reglement. 
Evaluatie opzet stijlwedstrijden: Dit moet worden opgenomen met M. Moutarazak. Waarschijnlijk heeft 
er nog geen echte evaluatie plaatsgevonden. 
 
VZ sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst.   
 

 

 

 
ACTIELIJST: 

 
1. Evalueren opzet stijlwedstrijden 28.12.2015 
 
2. Formaliseren nieuw licentiebeleid 28.06.2016 
 
3. Introductie stappenplan kwaliteitsverbetering arbitrage 28.06.2016 
 
4. Oproep gegadigden marketing commissie 28.06.2016 
 
5. Ontwikkeling concept wedstrijdclassificering 28.06.2016 
 
 
 

### 


