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Nieuwsbrief nr. 3 

Deze nieuwsbrief is afkomstig van de interim- 
bestuurs commissie van de Taekwondo Bond 
Nederland.  
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op het 
email-adres: info@taekwondobond.nl 
 

Bijeenkomst interim-commissie  
6 en 27 november j.l. 

Conform de overlegkalender is de interim-
commissie donderdag 6 en 27 november jl. weer 
bijeen geweest met de adviseur van NOC*NSF, 
René Lammers. In het overleg zijn de volgende 
besluiten genomen: 
(Naast de bijeenkomsten met de adviseur René 
Lammers heeft de commissie eveneens op 
andere momenten regelmatig met elkaar 
vergaderd.) 
 
6 november 2008 

• Drie Bondsafgevaardigden hebben bij de 
commissie een verzoek ingediend om een 
Buitengewone Algemene Leden Vergadering 
uit te schrijven. 

• De interim-commissie zal op zaterdag 27 
december a.s. een (najaars-)ALV houden. Dit 
zal in de reactie op het verzoek tot een 
buitengewone ALV ook medegedeeld worden. 
De commissie zal geen BALV uitschrijven.  

• Het verzoek om een BALV wordt inclusief de 
reactie van de commissie gepubliceerd op de 
website. 

• N.a.v. de quick scan zal Peter van Loo enkele 
procedures selecteren voor verdere 
uitwerking. Maarten van Koolwijk zal zijn 
bevindingen m.b.t. de verwerking van 
ledenmutaties natrekken d.m.v. overzichten 
van aanmeldingen, wijzigingen en 
opzeggingen. 

 
29 november 2008 

• Er is nog geen blijvende oplossing gevonden 
voor het volledige beheer van de website. 
Debby BoumBletterman is bereid gevonden 
om als vrijwilliger haar bijdrage te leveren aan 
het beheer van de website.  

• In deze laatste periode van het afronden van 
de opdracht van de commissie worden alle 
betreffende documenten gepubliceerd op de 
website, www.taekwondobond.nl Dit zijn o.a. 
de voorstellen voor de inrichting van de TBN 
organisatie, de bestuursprofielen, het jaarplan 

2009 en lange termijn plannen. Deze 
voorstellen worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de ALV vergadering op 27 
december a.s.   

• Toewijzing van een aantal tijdelijke 
(trainers)licenties, die geldig blijven tot het 
eerstvolgende moment van een 
applicatiecursus. 

• Participatie in het project ‘Naar een sterke 
werkorganisatie voor de kracht- en 
vechtsportbonden’, welke gecoördineerd 
wordt door de KNKF wordt in beraad 
genomen. De commissie wil zich eerst verder 
laten informeren over dit onderwerp. 

 

Discussiebijeenkomst 14 november j.l. 

Zoals aangekondigd in de voorgaande 
nieuwsbrieven heeft de commissie ca 75 
bondsfunctionarissen/TBN leden uitgenodigd voor 
een discussiebijeenkomst.  
35 TBN leden hebben deelgenomen aan deze, 
volgens de commissie, geslaagde bijeenkomst. 14 
leden hebben zich afgemeld. Er is met elkaar 
gesproken over de plannen en de mogelijkheden 
voor de toekomst.  
De presentatie van de commissie, de gemaakte 
opmerkingen en gestelde vragen en antwoorden 
zijn op de website www.taekwondobond 
gepubliceerd. 
Tijdens deze bijeenkomst bleek dat er bij veel 
leden de behoefte is om verder met elkaar te 
praten over de sport, de verenigingen en de bond. 
Indien de plannen van de commissie worden 
goedgekeurd door de ALV zal er gelegenheid zijn 
om verder met elkaar in gesprek te gaan over de 
verschillende onderwerpen.  
 
 

Kalender 

De geplande 2
e
 (extra) sessie van de informatie-

bijeenkomst op 2 december is, vanwege te korte 
voorbereidingstijd voor het versturen van 
uitnodigingen hiervoor, niet doorgegaan. Na de 
ALV van 27 december a.s. zal, indien de 
achterban hier behoefte aan heeft, een nieuwe 
datum gepland worden.  
 
27.12.2008 Algemene (najaars) Leden  
                   Vergadering 
 
 

Dag van de Taekwondo 

De ‘Dag van de Taekwondo’ van 4 januari 2009 
moet de commissie helaas verschuiven naar een 
later moment. Reden is het feit dat de 
oorspronkelijke datum buiten het huidige mandaat 
van de interim-commissie ligt en de tijd tussen 
een eventuele verlenging (op 27/12) of overdracht 
van het mandaat en de oorspronkelijke datum te 
kort en daarmee te risicovol is. 


