
 

 

Onderwerp:   Buitengewone Algemene Ledenvergadering 

Datum:   17 februari 2009 

 

 

Geachte afgevaardigden, 

 

De bestuurscommissie ad interim nodigt de bondsafgevaardigden graag uit voor een 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op 27 februari 2009.  

 

De bestuurscommissie heeft een aantal signalen ontvangen dat de positie van de 

bestuurscommissie in de TBN niet duidelijk is. De signalen zijn: 1) het kort geding dat 

aangespannen is door een lid, 2) het aftreden van Marcel Vossen, 3) een brief van 3 februari 

2009 van een aantal leden bevattende een verzoek tot het organiseren van een BALV. Voor de 

TBN is het van belang om een duidelijk bestuur te hebben dat door de leden als zodanig 

geaccepteerd wordt. 

 

Agenda 

 

1. Opening 

2. Verkiezing Notulen Commissie 

3. Verkiezing Stemopname Commissie 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

5. Notulen ALV 27 december 2008 

6. Topsportprogramma en samenwerking met NOC*NSF 

7. Mandaat bestuurscommissie ad interim, momenteel bestaande uit: 

Voorzitter: Dennis Mollet,  

Secretaris: Kenneth Schunken,  

Penningmeester: Rakesh Karia,  

Lid: Maggie van Slooten-Edwards, 

Lid: Matty Mandersloot. 

8. Bestuursverkiezing: benoeming bondsbestuur voor drie jaar
1
  of bekrachtiging 

benoeming bestuurscommissie ad interim 

9.  Opdrachtverstrekking Financiële Commissie 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

Locatie 

 

De BALV zal plaatsvinden in het Nieuwegein Business Center.  

 

Tekenen presentielijsten: 19:00 uur  

Aanvang vergadering: 19:30 uur 

                                                 
1 De bestuurscommissie ad interim is benoemd door de ALV op 27 december 2008 voor een periode van een half jaar. Indien 

de BALV besluit een bondsbestuur voor een periode van drie jaar te benoemen legt ze zich daar vanzelfsprekend bij neer. 

Leden kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen. Een lid dient te worden voorgedragen door minimaal 3 afgevaardigden/het 

bondsbestuur/districtsbestuur. Graag vermelden als u zich verkiesbaar wilt stellen voor de functie van voorzitter, secretaris of 

penningmeester.   

 



 

Gezien het belang van de BALV voor de organisatie en toekomst van de TBN, vertrouwt de 

bestuurscommissie ad interim erop alle afgevaardigden te mogen verwelkomen. In de bijlage 

treft u een toelichting op de agenda aan. 

 

Met vriendelijke groet, 

TAEKWONDO BOND NEDERLAND 

 

 

Kenneth Schunken 

Secretaris a.i. 



Toelichting op agenda Buitengewone ALV 27-2-2009 

 

 

Door een aantal afgevaardigden is een Buitengewone ALV aangevraagd. De bestuurscommissie geeft 

gehoor aan deze aanvraag en schrijft een B-ALV uit voor vrijdag 27-2-2009. Aangezien er voor de 

bond cruciale agendapunten geagendeerd staan hoopt de bestuurscommissie a.i. op een hoge opkomst! 

 

Agendapunt 7. Topsportprogramma en samenwerking met NOC*NSF 

In 2008 heeft NOC*NSF met het voormalige bondsbestuur gesproken over de situatie binnen de TBN. 

NOC*NSF heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de ‘structurele instabiliteit van de TBN 

organisatie’. Begin februari heeft de bestuurscommissie een overleg gehad met NOC*NSF inzake het 

topsportprogramma en daarover zal de bestuurscommissie a.i. de ALV informeren. 

 

Agendapunt 8 en 9. Mandaat bestuurscommissie en bestuursverkiezingen 
Zoals u op de website hebt kunnen lezen heeft een bondslid een kort geding aangespannen tegen de 

TBN. De behandeling van de agendapunten 8 en 9 is afhankelijk van de uitkomst van deze procedure. 

 

Bestuursverkiezingen: 

 

De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld voor het bondsbestuur:  

 

Voorzitter: 
Dennis Mollet 

Marcel Vossen 

 

Secretaris: 
Kenneth Schunken 

Rakesh Gajadhar 

 

Penningmeester: 

Rakesh Karia 

Rick Cruden  

 

Bestuursleden: 
Matty Mandersloot 

Maggie Edwards-Van Slooten 

Frank Maail 

Ad van de Klundert 

 

Op basis van de gepresenteerde en door de ALV goedgekeurde plannen alsmede op basis van de Code 

Goed Sportbestuur is aan alle kandidaten gevraagd om een CV op te sturen zodat de TBN 

afgevaardigden een indruk krijgen van de personen die zich verkiesbaar hebben gesteld als bestuurder 

van de TBN. De bij mij aangeleverde CV´s zult u in een aparte mailing op donderdag ontvangen.  

 

Agendapunt 10 Opdrachtverstrekking Financiële Commissie. 

Dit agendapunt is ingebracht door de aanvragers van de B-ALV en zij zullen dit agendapunt nader 

toelichten tijdens de vergadering. 

 

 


