TBN-DISCUSSIEBIJEENKOMST 14 NOVEMBER 2008
VRAGENRONDE Met de antwoorden
Planning
Frans de Rooy: Datum ALV van 27 december: is die verstandig?
We zitten met een termijn van 4 weken. Een weekend eerder is qua TBN-agenda vol. Er dienen ook
nog districtsbijeenkomsten uitgeschreven te worden. Andere reden is een mandaat tot 31/12.
Ali Tapia: Er is ook nog een verzoek voor een buitengewone ALV. Hoe wordt daarmee
omgegaan?
Die brief wordt binnen 2 weken beantwoord. Als de interim-commissie het verzoek honoreert,
betekent dat al half december een ALV dient plaats te vinden.
Meerjarenbeleid
Ellis Vermeulen: Vraag over topsportmodel -> komen er dan ook objectieve
kwalificatiecriteria?
Het antwoord is ‘ja’. De criteria zijn in concept al gereed.
Aad Boom: Graag meer informatie over het beleid m.b.t competities en EK Cadetten. De
laatste vraag gaat m.n. over ‘hoofdcontact’ bij jeugdige sporters
Het betreft een eerste ambitie. Het idee moet nog verder worden uitgewerkt, bij voorkeur door een
werkgroep.
Voor het 2e deel van de vraag zien we dat er in het kader van talentontwikkeling bij NL-sporters
internationale achterstanden ontstaan. We lopen niet synchroon met internationale richtlijnen. We
moeten hierin mee. Inbedding in (selectie)trainingen en medisch preventief beleid is wel een
voorwaarde. Dit zal worden meegegeven.
Aad Boom: Belangrijk voor meer internationale scheidsrechters vereist een uitbreiding
van het nationale korps. Hoe kijken we daar tegen aan?
Stelling klopt. We hebben het over een ambitie over een aantal jaren. Dat dit betekent dat we
eerst op nationaal niveau moeten beginnen klopt, maar is onderdeel van de uitwerking in
activiteitenprogramma’s. Daarbij moeten we rekening houden dat voor internationaal
scheidsrechter een 4e dan is vereist.
Robert Bierwolf: Is er een prioritering in de beleidsambitie? Gaan we alles (tegelijk)
doen? Zo nee, welke volgorde hanteren we dan?
Ook dit is juist. Naast een meerjarenplan, zullen we keuzes moeten maken in de eerste stappen.
Deze zullen in het jaarplan 2009 verwoord moeten worden.
Jacques Jansen: Visie wordt gedeeld. Maar hebben we de middelen. Waar komen we
tekort in de verdere professionalisering?
We hebben daar wel een beeld bij. Er wordt gewerkt aan de begroting 2009. Er zijn ook
mogelijkheden, maar die reiken uiteraard niet tot in de hemel. Eén van de ambities is ook om meer
geld uit de markt te halen, bijvoorbeeld door gerichter sponsorbeleid.
Jacques Jansen: Is er geen gevaar in teveel afstand tussen professionals en vrijwilligers
door een verdergaande professionalisering?
Het aantal professionals zal beperkt zijn en komen op cruciale operationele posities. Ze zullen ook
het werk voor vrijwilligers eenvoudiger maken. Professionalisering kost geld, maar die keuzes
zullen weloverwogen gemaakt worden en in jaarplannen en begrotingen verankerd moeten worden.

Frans de Rooy: Ik vind de plannen niet realistisch, vooral bij de breedtesport. De
mogelijkheden worden overschat.
Er wordt erkend dat het steeds moeilijker is geworden om activiteiten van de grond te krijgen. We
denken dat dit voor een deel aan onduidelijkheid en gebrek aan vertrouwen ligt. We hebben de
indruk dat hierdoor in de afgelopen jaren veel mensen zijn afgehaakt.

Frans de Rooy: Is het zo dat vrijwilligers wel regelmatig iets willen doen?
Er is de indruk dat er best veel mensen zijn die beperkt wat tijd willen steken. Op dit moment
kunnen we ze niet exact aangeven wat ze moeten doen en hoeveel tijd dit kost?
Frans de Rooy: Hoe zit het met de andere 2 mensen die in de commissie zijn benoemd?
Ze nemen niet actief deel, maar worden wel geïnformeerd.
Het ambitieniveau bij opleidingen ligt niet zo hoog? Waarom bijv. maar eens per 2 jaar
een niveau-3-opleiding? Daarnaast lopen er zaken op dit moment niet goed. (Manuel
Pohan)
Dit betreft lopende zaken. Deze worden doorgespeeld naar een ander moment.
Niveau 1: 5 keer per jaar
Niveau 2: 2 keer per jaar
Niveau 3: 1 keer per jaar
Niveau 4: wat kun je daarmee? Is het nodig? Er ontbreekt blijkbaar info.
Jan Breed: Complimenten voor de concreetheid en categorisering van doelstellingen. Een
paar suggesties.
•
Graag ook trainersplatform rond sparring
•
Relatie met Defensie toevoegen
•
Intensiveren contacten met verenigingen/trainers
•
Eerst verbreding ipv ‘in de hoogte’
•
Werving van vrijwilligers dmv applicaties
•
Bij mediation: liever een positieve doelstelling, bijv. correcte handhaving van
regels
•
(Org->)-> goed bestuur / functiedeling, maar wel collegiaal

Frans van Flinsbergen: Meeste ambities lijken haalbaar geformuleerd. Hoe krijgen we
vrijwilligers weer aan de slag? Er gebeurt veel meer dan we weten, bijv. al die trainers
die elke avond in de club actief is. Maak inzichtelijk wat mensen voor contributies terug
krijgen.
Mike Fox: Enkele vragen over financiën
- Bondsblad, er is ooit een goede geweest die niets of niet veel kost
- Mediation -> niet dure instituten. Zorg gewoon dat het goed geregeld wordt.
- Scheidsrechters -> er zijn er de laatste jaren veel gestopt, omdat ze slecht beschermd
zijn geweest door de TBN (gedrag trainers/coaches). Dit probleem bij de wortel
aanpassen en liever geen duur marketingbureau inhuren.
In de uitwerking nemen we andere goede ideeën mee in de uitwerking. Hoe minder geld, danwel
hoe effectiever, hoe beter.
Reactie Ellis Vermeulen: wellicht kunnen we stagiaires/afstudeerders inzetten.
Sasang Pardoel: Ooit is er een voorstel geweest dat mensen die de zwarte band of bij
bepaalde danexamens wilden halen een SR-cursus moeten volgen, wellicht met een
minimaal aantal (verplichte) optredens.
Er zijn teveel mensen/kinderen die (we laten) zakken. Daar moeten we iets aan doen.
Nu is alles veel te prestatief en te rigide.
De inbreng nemen we mee. We zullen ook gebruik maken van uw jarenlange ervaring.

Organisatie
Jacques Jansen: Er moet inzicht komen in een totaalmodel. Er zijn nu te weinig en te
grote districten. Dit moet kleiner, door bijv. dichter op de verenigingen komen.
Helemaal gelijk. De beschrijving is er, een mogelijke tekening kan volgen.
Aad Boom: Paar opmerkingen over de minimale kwaliteitseisen. Samen
sterk/Krachtenbundelen/JBN. De ervaringen daarmee zijn niet positief. Nu lijkt het alsof
NOC*NSF ons weer in dezelfde richting probeert te duwen.
In navolging van de vraag ontstaat een brede discussie, waar de volgende zaken door de
aanwezigen zijn aangestipt:
* Er is voldoende potentie voor de taekwondosport. Nog veel grijze leden-> hoe krijgen we die er
bij?
* We hebben ook jaarlijks een groot verloop. Hoe kunnen we dat naar beneden brengen?
* Veel mensen (trainers/scheidsrechters) zijn de afgelopen jaren afgehaakt door teveel gedoe
binnen de TBN. Een aantal zaken zijn reparabel, sommige dingen ook niet. Kijk waar je tijd en geld
in steekt.
* Kijk nog eens naar succesvolle maatregelen van 10-20 jaar geleden, welke inmiddels zijn
afgeschaft. Er zijn veel maatregelen die nu wellicht weer ingevoerd kunnen worden om het weer
leuker maken.
* TBN heeft de potentie voor minimaal 10.000 leden. We moeten goed naar specifieke doelgroepen
en specifieke aanpakken kijken. Dit hebben we in het verleden nooit goed opgepakt.

Overig / afsluiting
Er is nog een 2e datum gereserveerd (2/12) voor een discussiebijeenkomst, bijvoorbeeld voor de
mensen die er vanavond niet waren. De commissie zal kijken of er voldoende animo is.
Overige zaken die genoemd zijn in de afsluitende ronde:
Milko Berghout: Wellicht moeten we verenigingen gaan bevragen over wat zij van de
TBN verwachten, bijvoorbeeld via een enquête.
Dit is een mogelijkheid om te inventariseren bij de verenigingen. Een enquête moet met gerichte
vragen. De output van de enquête moet wel ergens landen, anders creëren we verwachtingen die
we niet kunnen waarmaken. Medewerking van verenigingen (adressen) is wel nodig. Dat bestand is
nog niet helemaal compleet. Daarnaast zijn ook ‘handen’ nodig om dit te kunnen realiseren.

Aanwezig waren:
A.Dihal; A. Tapia; M. Tapia; L. Pardoel; A. Timmermans; J.Jansn; R. Bierwolf; K. Schunken; R.
Janssen; Argoubi; E. vervloet; E. Bogaert; A. Boom; J. Breed; M. Bodd; A. Meijer; M.Moutarazak;
N Berghout; H.Botse; F.Coffa, P. U-A-Sai; J.Schunken; GJ van Braam; A vd Klundert; J.Jansen; F d
Rooy; S. Soekandar; M.Pohan; F. Flinsbergen; P.Ueler; M Smit; D.Mollet; M.Zareei; M.v Slooten;
M.mandersloot.
Afgemeld: A.Coffa; F.Heuberger; P v Loo; R Karwamala; G kanters; G Eissink; F. Lufting; B.Oude
Luttikhuis; F v Boxtel

