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CONCEPT-NOTULEN ALV TAEKWONDO BOND NEDERLAND 
27 DECEMBER 2008  
Locatie: NBC te Nieuwegein 
Aanvang: 10.30 uur 
 
 
1. Opening 
Voorzitter a.i. dhr. Dennis Mollet heet iedereen welkom en opent de vergadering om 10.40. 
Vastgesteld wordt dat er 28 stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig zijn, als volgt verdeeld: 
West: 10, Zuid: 12, Noord-Oost: 6. In de bijlage zijn de afgevaardigden vermeld. 
 
2. Vaststellen notulencommissie en stemopnamecommissie 
Voor de notulencommissie stellen zich beschikbaar: Dhr. Leijenaar, dhr. Boom 
Voor de stemopnamecommissie stellen zich beschikbaar: Dhr. Pohan, dhr. Boom, dhr. Ramdjiawan 
 
3. Mededelingen / ingekomen stukken 
 

3.1  District Zuid 
- Voordracht dhr. Marcel Vossen 
Deze voordracht is tijdig ontvangen en zal aan de orde komen bij het agendapunt 
‘Vacatures’.. Er zijn hierna nog 2 voordrachten ontvangen van dhr. R.Cruden en dhr. 
R.Gajadhar (district West)  maar deze zijn buiten de gestelde termijn ontvangen. 
 
- Verslag notulencommissie 
Navraag bij de districtsvoorzitter Dhr. Van Rooy laat blijken dat dit verzoek hem onbekend 
is.  
 
- Verslag financiële commissie  
Dhr. Boom vermoedt dat het hier om agendapunten en verslagen vanuit het district Zuid 
gaat en dat we dit niet in de landelijke ALV moeten behandelen. Dhr. Fox verzoekt om het 
verslag van de landelijke financiële commissie te behandelen. De voorzitter geeft aan dat 
dit procedureel pas aan de orde is in de voorjaarsvergadering bij de behandeling van de 
jaarrekening. Dhr. Fox komt hier in de rondvraag op terug. 
 
– Aanvraag spreekrecht van districtsbestuursleden 
Dhr. Van Rooy verzoekt om na te denken om districtsbestuurders, of één vertegenwoordiger 
daarvan, in de toekomst spreekrecht te geven in de ALV. Op dit moment is dat statutair niet 
mogelijk. Indien dit wenselijk wordt geacht, kan een wijzigingsvoorstel voorbereid en 
ingediend worden. De bestuurscommissie adviseert om dit volgens de juiste statutaire 
procedures te doen. De eerstvolgende mogelijkheid is de voorjaarsvergadering. 

 
 

3.2  Verslag Bestuurscommissie a.i. 
De bestuurscommissie heeft een gedetailleerd verslag van haar activiteiten in de periode 23 
juni – 27 december 2008 opgesteld. Vanuit de zaal wordt gevraagd om een schorsing om een 
leespauze in te lassen. De bestuurscommissie geeft aan dat het een stuk ter informatie en 
niet ter besluitvorming is. Er is echter wel de behoefte om vragen te stellen over het 
functioneren van de bestuurscommissie. Het voorstel van de voorzitter om na de pauze 
ruimte voor vragen in te lassen wordt door de ALV overgenomen. 
 
Dhr. Janssen (Zuid)  komt nogmaals terug op de voorgestelde agendapunten vanuit het 
District Zuid. Hij vindt dat hier te gemakkelijk overheen gegaan wordt. Hij wil dat het 
agendapunt inzake het verslag van de financiële commissie besproken wordt. De voorzitter  
geeft nogmaals aan dat het verslag van de financiële commissie statutair pas aan de orde is 
bij de jaarrekening en dus de voorjaars-ALV. Derhalve is toevoeging van dit agendapunt nu 
niet aan de orde.  
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4. Notulen ALV 22 juni 2008 
Dhr. Leijenaar vraagt of er nog nadere activiteiten zijn ontplooid rond dubieuze debiteuren. Deze 
vraag wordt doorverwezen naar de rondvraag. 
De bestuurscommissie mist zelf een passage over een afspraak en toezegging met betrekking tot de 
overdracht van het vorige bestuur naar de interim-commissie en stelt dit als aanvulling voor. Met 
deze toevoeging worden de notulen van de ALV van 22 juni 2008 vastgesteld. 
 
 
5. Contouren meerjarenbeleid 
Dhr. Boom vraagt bij pagina 6 (topsport) of onze topsporters wel kunnen voldoen aan een 75-
dagenprogramma. De bestuurscommissie geeft aan dat dit een NOC*NSF-eis is, bij de sporters 
bekend is en als haalbaar wordt ingeschat. 
 
Dhr. Boom is bij pagina 7 (wedstrijdsport) van mening dat de integratie van de 2 ONK’s naar 1 ONK 
(ONK sparren en ONK stijl op/in één weekeinde) niet haalbaar is. De bestuurscommissie geeft aan 
dat het een ambitie/streven is, waarbij de praktijk moet uitwijzen of het gerealiseerd kan worden.  
 
Dhr. Boom constateert bij pagina 9 (fair play) dat de TBN al beschikt over een gedragscode en vraag 
of deze niet meer actueel is. De bestuurscommissie geeft aan dat het om een uitbreiding en betere 
communicatie gaat. 
 
Dhr. Boom merkt op dat de ambities om aan te sluiten bij het Instituut Sportrechtspraak al 
gerealiseerd is. Dit wordt door de bestuurscommissie bevestigd. 
 
Met de hiervoor gestelde opmerkingen wordt het meerjarenbeleidsplan 2009-2012 vastgesteld. 
 
 
6. Jaarplan 2009 
Mevr. Vervloet heeft vragen over het selectiebeleid 2009. Dit heeft niet betrekking op het jaarplan. 
De vraag wordt doorverwezen naar de rondvraag. 
 
Dhr. Boom vraagt naar de evenementen die de bestuurscommissie in gedachten heeft voor een 
kandidaatstelling voor de organisatie van een internationaal evenement. De bestuurscommissie 
geeft aan dat het gaat om EK of WK, waarbij het nog open is of dit sparring of stijl betreft. 
 
Dhr. Moutarazak heeft moeite met de passage omtrent activiteiten gericht op recente gestopte 
scheidsrechters. Hij is van mening dat er recent geen scheidsrechters zijn gestopt. Het woord 
recent dient dus te vervallen.  
 
Dhr. Leijenaar geeft aan dat er in navolging van de bijeenkomst van 14 november een 2e 
bijeenkomst zou plaatsvinden. De bestuurscommissie geeft aan dat deze bijeenkomst was gepland 
voor 2 december en dat deze niet is doorgegaan. 
 
Dhr. Boom geeft aan dat de commissie Hogere Dangraadhouders vervangen dient te worden door 
‘college Hogere Dangraadhouders’. Dit wordt aangepast. 
 
Dhr. Boom adviseert om de ontwikkeling en het beheer van de website nu eens te 
professionaliseren. Dit om de continuïteit te waarborgen. De bestuurscommissie geeft aan dat de 
voor realiseren van de nieuwe website een professional heeft ingehuurd en dat zij voor het verder 
uitbouwen en het beheer opteert voor een combinatie van vrijwilligers en een professionele 
organisatie. 
 
Met bovenstaande opmerkingen wordt het jaarplan 2009 vastgesteld. 
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7. Contributie 2009 
De bestuurscommissie stelt voor om de contributies te verhogen met het CBS-prijsindexcijfer, 
zijnde 2,4%. Omdat het een indexatie betreft, hoeft dit voorstel niet in stemming worden gebracht. 
 
 
8. Begroting 2009 
Dhr. Moutarazak vraagt naar de post ‘Arbitrage’. Hij vraagt of dit sparring of stijl betreft. De 
bestuurscommissie geeft aan dat dit beide disciplines betreft. Dhr. Moutarazak constateert dat er 
bij WTF-cursus geen bedrag staat. Penningmeester a.i. Mazdak Zareei geeft aan dat het 
totaalbedrag hetzelfde is en dat het bedrag in de praktijk gesplitst kan worden. Op deze manier 
geeft het meer bestedingsflexibiliteit, maar de mogelijkheden blijven hetzelfde. 
 
Dhr. Boom vraagt naar de kosten en opbrengsten van de ONK’s. Deze worden lager begroot dan in 
het verleden. De penningmeester a.i. geeft aan dat dit komt door een dalend aantal deelnemers, 
waarbij taakstellende lagere kostenplaatjes horen. 
 
Dhr. Janssen vraagt of de ambitie om 5 internationale scheidsrechters (uit het meerjarenplan) 
gehaald kan worden, indien het budget voor arbitrage niet vergroot wordt. De bestuurscommissie 
geeft aan dat de ambities in het meerjarenplan niet allemaal kunnen landen in de begroting 2009. 
Dhr. Boom vult aan met het feit dat er op dit moment geen kandidaten zijn die voldoen aan de 
internationale eisen (4e dan). 
 
Dhr. Janssen constateert dat bij sommige posten onderscheid wordt gemaakt tussen stijl en 
sparring, maar in een aantal posten ook niet. Hij vraagt daarbij specifiek naar talentontwikkeling. 
Op verzoek van de bestuurscommissie licht voormalig penningmeester Dhr Van Keulen toe dat alleen 
het programma sparring gecertificeerd is door VWS/NOC*NSF en dat dit middelen genereert. Het 
betreft dus alleen sparring. 
 
Dhr. Janssen vraagt of het budget voor stijl voldoende is om een 75-dagenprogramma is? Eenzelfde 
vraag heeft hij omtrent het bondsblad. Hij constateert dat een aantal activiteiten uit het jaarplan 
2009, dat we net hebben vastgesteld, niet zijn opgenomen in de begroting.  
Aanvullend hierop vraagt mevr. Tapia naar de EK/WK Stijl. 
Dhr. Van Keulen geeft aan dat de begroting dezelfde zekerheden en onzekerheden kent als in het 
verleden. De bestuurscommissie geeft in reactie op de vraag van mevr. Tapia aan dat, zoals het nu 
staat, er voor de stijl extra mogelijkheden lijken te zijn om deelname aan internationale 
kampioenschappen te faciliteren door het definitief verkrijgen van de categorie I status. De 
verwachting is dat dit in januari 2009 door NOC*NSF wordt geformaliseerd.  
 
Dhr. Ramdjiawan houdt een pleidooi om explicieter vast te stellen voor welke activiteiten geen 
middelen zijn. Deze dienen dan geschrapt te worden in het jaarplan 2009.  
 
Na een korte pauze wordt het agendapunt vervolgd. 
 
Dhr. Leijenaar wil nog even terugkomen op arbitrage en vermoedt dat dit alleen sparren betreft. 
Verwezen wordt naar het eerdere antwoord op de vraag van dhr. Moutarazak. 
 
Dhr. Janssen vraagt naar de budgetten voor sportstimulering, zoals die in het jaarplan zijn 
opgenomen. Verwezen wordt naar het totaalbedrag onder ‘Breedtesport’. Dhr. Janssen geeft aan 
dat onder verenigingsondersteuning geen budget is opgenomen en verzoekt om de activiteiten uit 
het jaarplan te schrappen. Dhr. Van Keulen geeft aan dat de breedtesport-subsidies vanuit Lotto 
zijn vervallen. Die subsidies zaten vorig jaar nog in de kostenpost ‘districtswedstrijdactiviteiten’. 
 
Dhr. Janssen ziet de intensivering van kaderbeleid in het jaarplan niet terug in de begroting 2009. 
De penningmeester erkend dat er in de begroting 2009 nog een aantal spanningen zitten t.o.v. het 
jaarplan 2009. Hier zal nog specifieker naar gekeken moeten worden. De extra ruimte die wenselijk 
is, zal met name moeten komen uit nieuwe geldstromen, zoals sponsoring. Daarom is dit ook een 
speerpunt voor 2009.  
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Dhr. Leijenaar constateert een verdubbeling van de salariskosten en vraagt naar een verklaring. De 
penningmeester geeft aan dat dit past in de lijn van voorgenomen professionalisering en dat 
geopteerd wordt voor het in dienst nemen of anders inhuren van een manager/directeur. Dhr. 
Leijenaar geeft aan dat hij dit een positieve ontwikkeling vindt.  
 
Dhr. Ramdjiawan geeft de complimenten voor de voorbereide stukken. Er zijn wel een aantal 
terechte vragen gesteld. Zijn voorstel is om een onderscheid te maken tussen zekere en meer 
onzekere activiteiten in het jaarplan 2009 en dit op korte termijn inzichtelijk te maken. Dit voorstel 
wordt door de ALV met instemming ontvangen. 
 
Mevr. Tapia wil graag dat er voor vaststelling van de begroting een discussie plaats vindt over het 
verlenen van décharge van de interim-commissie. De bestuurscommissie geeft aan dat dit over de 
begroting van volgend jaar gaat en dat dit los staat van het functioneren van de commissie in het 
afgelopen halfjaar en de financiële exploitatie 2008. Hiervoor wordt verwezen naar het agendapunt 
‘vacatures’ en/of de rondvraag. 
 
Met de toezegging dat er kritisch naar het jaarplan 2009 wordt gekeken voor een nadere prioritering 
en dat er op basis van de definitieve subsidietoewijzingen een herziene begroting wordt opgesteld, 
wordt de begroting 2009 vastgesteld. 
 
 
9. Toekomstige TBN-organisatie 
Voorafgaand wordt de vraag gesteld waarom de bestuurscommissie maar met 4 personen achter de 
tafel zit. De voorzitter geeft aan dat dit een terechte vraag is, waar de commissie bij het volgende 
agendapunt op in zal gaan.  
 
Dhr. Kanters brengt naar voren dat er op dit moment maar één district is dat over een volledig 
bestuur beschikt.  
 
Dhr. Boom vraagt of het reëel is dat commissieleden geen andere functies meer kunnen bekleden. 
Dhr. Lammers (NOC*NSF) verwijst even naar de discussiebijeenkomsten die begin 2009 in de 
planning staan. In die bijeenkomsten zal naar de verdere uitwerking van de commissies, de 
opdrachten en de mogelijkheden en onmogelijkheden die dat met zich meebrengt gekeken worden. 
 
Dhr. Fox vraagt zich af of we niet eerst een besluit moeten nemen over de verlenging van het 
mandaat. Aangegeven wordt dat er nu wordt besloten over de inhoud en het tijdspad en niet over 
degenen die dit gaan uitvoeren.  
 
Het document, betreffende de uitgangspunten en eerste schets van de organisatie en de 
bijbehorende bestuursprofielen, wordt met de gemaakte opmerkingen vastgesteld. 
 
Dhr. Boom treft nog het document ‘In stijl naar de top!’ aan. De bestuurscommissie geeft aan dat 
dit een aanvulling is op het meerjarenbeleidsplan. Het stuk is vooral ter informatie en dient op dit 
moment alleen als subsidieaanvraag. Er is ook een gedetailleerde begroting en planning bij 
gemaakt, al is deze nog niet verwerkt in de integrale begroting 2009. Dit is afhankelijk van de 
subsidietoekenning. Verwezen wordt naar de afspraken die zijn gemaakt bij het agendapunt 8 
(begroting 2009). 
 
 
10. Vacatures 
Namens de bestuurscommissie spreekt de voorzitter zijn genoegen uit over de genomen besluiten. 
Dit was de kern van de opdracht van de commissie, zoals bepaald in de ALV van 22 juni 2008. De 
bestuurscommissie heeft ondersteuning gehad van NOC*NSF SportAssist. De hieraan verbonden 
kosten zijn ruim binnen de bepaalde ruimte van 20.000 euro gebleven. 
 
Mevr. Tapia constateert dat er slechts een contourennota van het meerjarenbeleid ligt. Is dit de 
belangrijkste reden van de beperkte kosten die er aan de inzet van NOC*NSF SportAssist verbonden 
zijn? In een reactie wordt aangegeven dat het voorstel dat in de ALV van 22 juni 2008 lag geen 
offerte was, maar een advies van NOC*NSF-breed op hoofdlijnen aan de ALV van TBN. Op basis 
hiervan is de bestuurscommissie gekozen en de commissie heeft met NOC*NSF SportAssist nadere 
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gedetailleerde afspraken gemaakt. Deze vallen dus ruim binnen de eerder afgegeven bandbreedte 
van zo’n 20.000 euro. Er is bewust gekozen voor een meerjarenbeleidsplan op hoofdlijnen, waarbij 
gedetailleerdere uitwerkingen in jaarplannen worden beschreven.  
Mevr. Tapia vraagt of er geen gedetailleerde uitwerking van het meerjarenbeleidsplan nodig is voor 
het verkrijgen van de subsidies. De heer Lammers licht toe dat het voorliggende 
meerjarenbeleidsplan met nadere detailuitwerking in de jaarplannen voldoet aan de eisen en 
voorwaarden NOC*NSF. 
 
 
Mevrouw Tapia en dhr. Fox willen graag de financiële commissie spreekrecht geven en willen dit in 
stemming brengen. De bestuurscommissie geeft aan dat zij hiertoe niet bereid is, aangezien e.e.a. 
niet geagendeerd is. Eerder in de vergadering is dit standpunt al kenbaar gemaakt. Tevens geeft de 
penningmeester aan dat er door de financiële commissie geen ruimte is gegeven voor het principe 
van hoor-wederhoor, maar dat hij bereid is om buiten de ALV antwoord te geven op vragen en te 
reageren op bevindingen. 
 
Dhr. Karia, lid van financiële commissie geeft aan dat hij niet betrokken is geweest bij het verslag 
en dat het in zijn ogen het eigen initiatief van één van de andere leden van de financiële commissie 
is geweest. Er is volgens hem door de bestuurscommissie of ALV geen opdracht gegeven aan de 
financiële commissie. Tevens meldt hij dat statutair is bepaald dat er eerst een accountantscontrole 
dient plaats te vinden. Hij schaart zich niet achter de bevindingen en ook niet achter de gevolgde 
procedures. 
 
Dhr. Boom geeft aan dat de financiële commissie een vertrouwelijk verslag heeft opgemaakt, maar 
dat dit al breed verspreid is. Hij heeft hier zijn bedenkingen bij. Hij is niet gelukkig met de 
toonzetting van de inhoud omdat dit lijkt op moddergooien. Tot dat niveau  moeten we ons niet 
verlagen.  
 
Dhr. Ramdjiawan vindt dat de discussie de verkeerde kant op gaat. We staan voor een belangrijke 
periode, we moeten elkaar vertrouwen geven en een positieve stemming creëren. Zijn oproep 
wordt met applaus begroet. 
 
Het verzoek van mevr. Tapia en dhr. Fox wordt niet in stemming gebracht. De bestuurscommissie 
geeft aan dat waar het op dit moment uitsluitend om gaat het al of niet verlengen van haar 
mandaat is. 
 
Mevr. Tapia herinnert de bestuurscommissie aan het feit dat de aangedragen punten voor een 
buitengewone ALV in deze ALV aan de orde zouden komen. De voorzitter geeft aan dat naar zijn 
mening deze vragen zijn beantwoord, onder andere via de door de ALV geaccordeerde voorstellen 
en plannen.  
 
Het verslag van de bestuurscommissie wordt pagina-gewijs doorgenomen: 
 
Bij 3.1: Mevr. Tapia geeft aan dat zij nooit vragen heeft ontvangen over het overdragen van stukken 
naar de bestuurscommissie. Alles wat zij had heeft zij overgedragen en de rest ligt op het 
bondsbureau. De bestuurscommissie verwijst naar het overzicht vanaf pagina 17. Die punten heeft 
de bestuurscommissie regelmatig uitgezet, maar daar nooit een antwoord op gekregen. Vastgesteld 
wordt dat de beleving tussen mevrouw Tapia en de bestuurscommissie niet overeenkomt.  
 
Bij 3.5: Dhr. Lobato heeft moeite met deze paragraaf. Hij heeft naar eigen zeggen aangegeven dat 
hij beperkt beschikbaar is. De bestuurscommissie geeft aan dat zij een aantal verzoeken heeft 
gedaan aan dhr. Lobato en dat zij constateert dat dhr. Lobato zich niet heeft aangesloten bij de 
interim-commissie. Ook hier wordt vastgesteld dat de beleving tussen dhr. Lobato en de interim-
commissie niet overeenkomt.  
 
Bij 4A: Mevr. Tapia vraagt een toelichting op de cursieve passages. De bestuurscommissie geeft aan 
dat zij alle nieuwe afspraken heeft gemaakt tot uiterlijk de datum waarop haar mandaat afloopt. 
Dit om te voorkomen dat een nieuw bestuur hiervan belemmeringen ondervindt. 
 



 6 

Bij pagina 7, punt 2: Mevr. Tapia vraagt naar de hoogte van offertes en de uiteindelijke keuze. Dhr. 
Boom intervenieert met de mededeling dat hij dit niet ALV-waardige vragen vindt. De 
bestuurscommissie geeft aan dat e.e.a. past binnen de begroting 2008 en dat voor geïnteresseerden 
op aanvraag informatie beschikbaar is. 
 
Bij pagina 7, punt 5: Dhr. Leijenaar vraagt naar de ontwikkelingen, aangezien de financiële 
commissie in het verleden hierover al geadviseerd heeft. De bestuurscommissie geeft aan dat de 
keuze voor Sportlink er één is die het mogelijk maakt om dit in de toekomst weer zelfstandig te 
doen. 
 
Bij pagina 7, punt 6: Dhr Leijenaar vraagt of de teammanager door de bestuurscommissie is 
benoemd of door NOC*NSF. De bestuurscommissie geeft aan dat dit een TBN-benoeming is. 
 
Bij pagina 8, punt 14: Mevr. Tapia vraagt of er al een opvolgster voor haar functie is gevonden. De 
bestuurscommissie geeft aan dat zij dit nu ondergebracht heeft bij NOC*NSF en hiervoor dus geen 
aparte TBN-functionaris heeft benoemd. 
 
Bij pagina 9, punt 20: Mevr. Tapia geeft aan dat dit besluit voor veel beroering heeft gezorgd. Zij 
vraagt nu op basis waarvan de bestuurscommissie de voordracht van de bondscoach niet heeft 
overgenomen. De bestuurscommissie geeft aan dat hiervoor verschillende redenen waren. 
 
Bij pagina 10, punt 23: Dhr. Leijenaar vraagt om dhr. Gajadhar spreekrecht te gunnen. De 
bestuurscommissie staat dit toe. Dhr. Gajadhar geeft aan dat de weergave niet conform zijn 
beleving is opgesteld. Hij wil graag een document verspreiden en verzoekt om de vergadering 
hiervoor te schorsen. Dhr. Boom doet het voorstel om de discussie buiten de ALV plaats te laten 
vinden, aangezien dit geen ALV-aangelegenheid betreft.  
 
Gezien de tijd wordt verzocht om de bespreking van het verantwoordingsdocument van de 
bestuurscommissie af te sluiten en over te gaan tot het daadwerkelijke agendapunt 10: Vacatures. 
De ALV stemt hiermee in. 
 
De interim-commissie geeft aan dat zij bereid is om ondersteuning te verlenen aan de vervolgfase, 
wel uitgebreid met 2 leden.  
Dhr. Leijenaar vraagt naar een verklaring voor het feit dat de commissie niet meer uit 6 personen 
bestaat. De bestuurscommissie geeft beide leden in kwestie hiervoor het woord. Dhr. Lobato 
herhaalt zijn eerdere verklaring.  
Dhr. Lufting verklaart dat hij zich verbonden voelt aan de opleidingen van TBN. Hij heeft er voor 
gekozen, in overleg met de bestuurscommissie, om zich daarvoor in te zetten. Hij heeft er dus voor 
gekozen om vanuit de opleidingen als klankbord van de commissie te fungeren. 
 
Dhr. Fox vraagt wat de consequenties zijn indien er geen 2 nieuwe leden beschikbaar zijn. De 
bestuurscommissie geeft aan dat zij een uitbreiding noodzakelijk acht. Met 4 mensen acht de 
commissie zich te beperkt om de activiteiten in de vervolgfase te realiseren. 
 
Dhr. Vossen, kandidaat-bestuurslid, vraagt naar hoe de verantwoordelijkheden liggen m.b.t. het 
boekjaar 2008. De bestuurscommissie geeft aan dat er in 2008 2 besturen en dus 2 (waarnemend) 
penningmeesters in functie zijn geweest. Zij zullen betrokken worden bij de accountantscontrole. 
Het dan zittende bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de jaarrekening, ongeacht 
of zij in het desbetreffende boekjaar al of niet in functie was.  
 
De voorzitter brengt het voorstel naar voren om de bestuurscommissie bestaande uit Dennis Mollet, 
Mazdak Zareei, Matty Mandersloot, Maggie van Slooten te benoemen voor een nieuw mandaat, 
aangevuld met Marcel Vossen, Rakesh Karia en Kenneth Schunken. De laatste 2 stellen zich ter 
vergadering beschikbaar. Procedureel wordt bepaald dat er 4 stemmingen plaatsvinden: 1) voor de 
verlenging van het mandaat van de bestuurscommissie en 2) voor de toetreding van de 3 
kandidaten. De 3 kandidaten stellen zich kort voor aan de ALV. Kenneth Schunken geeft o.b.v. een 
vraag vanuit de ALV aan dat hij het lidmaatschap van de commissie niet kan en zal verenigingen met 
de huidige functie van topsportcoördinator stijl. 
 
De uitslagen van de stemming met 28 stemgerechtigden: 
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* Verlenging mandaat    voor: 16 tegen: 11 ongeldig: 1  -> voorstel aangenomen 
* Toetreding Kenneth Schunken  voor: 16 tegen: 12  -> voorstel aangenomen 
* Toetreding Marcel Vossen  voor: 23 tegen:   3 ongeldig: 2 -> voorstel aangenomen 
* Toetreding Rakesh Karia  voor: 16 tegen: 11 ongeldig: 1 -> voorstel aangenomen 
  
Dhr. Schunken vraagt vanaf wanneer zijn verantwoordelijkheid als commissielid ingaat. De 
voorzitter meldt dat dit vanaf het moment van toetreding is. 
 
Dhr. Fox geeft aan dat hij zich terugtrekt uit de financiële commissie omdat hij zich niet kan vinden 
in de gang van zaken. Dhr. Boom doet een oproep aan de financiële commissie om haar taak voort 
te zetten richting de voorjaars-ALV, zoals dit gebruikelijk is. Dhr. Fox blijft bij zijn standpunt. Dhr. 
Van de Molengraft blijft wel aan. Na een korte toelichting op de taak en tijdsinzet van de Financiële 
Commissie stellen dhr. Kuiken en dhr. Ramdjiawan zich beschikbaar voor de Financiële Commissie. 
De ALV stemt hiermee in. 
 
 
11. Rondvraag 
• Dhr. Leijenaar vraagt naar de rolverdeling binnen de ‘nieuwe’ commissie. De commissie zal dit 

onderling z.s.m. bepalen en communiceren. 
• Dhr. Moutarazak wil graag een applicatiecursus organiseren. Hij zal hiertoe het initiatief naar de 

bestuurcommissie nemen. 
• Dhr. Moutarazak vraagt naar het inschrijfgeld voor het ONK Sparring. In het verleden waren er 

aangepaste tarieven voor TBN-leden. Is dat nog steeds zo? De bestuurscommissie heeft hier ter 
plaatse geen antwoord op en zal deze vraag in een later stadium beantwoorden. 

• Mevr. Vervloet vraagt naar het selectiebeleid. De bestuurscommissie verwijst naar de website 
naar de systematiek. Deze zullen binnenkort geplaatst worden. 

• Mevr. Vervloet vraagt naar de herkomst van de puntensystematiek voor kwalificatie naar 
EK/WK. De bestuurscommissie geeft aan dat dit in samenspraak gedaan is met de 
topsportcoördinator en bondscoach. Tevens zijn een aantal situaties doorgerekend. Belangrijk 
en zwaarwegend element is deelname aan het centrale programma. Daar zijn alle faciliteiten 
en beste sporters aanwezig en dat leereffect wordt als grootste ingeschat.  

• Dhr. Pohan geeft aan dat hij sinds 2006 betrokken is geweest bij de modernisering van de 
trainersopleidingen van TBN. Hij schetst het traject dat heeft geleid tot o.a. een vastgesteld 
toetsreglement en vastgestelde toelatingseisen. Hij constateert dat de toelatingseisen inmiddels 
zijn aangepast, maar onvoldoende en in een laat stadium gecommuniceerd. Daardoor hebben 
andere geïnteresseerden, die nu ook aan de lagere eisen voldoen, de mogelijkheid gemist om 
deel te nemen. 
Dhr. Lufting geeft een korte toelichting. Geconstateerd wordt dat er een verschil van inzicht is 
tussen dhr. Pohan en dhr. Lufting. Verzocht en afgesproken wordt om dit in een separate 
afspraak buiten de ALV te bespreken.  

• Dhr. Enoch vraagt naar de Universiade 2009 en de selectiecriteria hiervoor. Volgens de 
informatie van de bestuurscommissie zijn deze nog niet bekend.  

 
 
12. Sluiting 
Onder dankzegging voor de aanwezigheid, inbreng en geschonken vertrouwen sluit de voorzitter om 
15.20 uur de vergadering. 
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Afgevaardigden West Nederland 
Dhr. M.A.B. Pohan  afgevaardigde West (stemgerechtigd) 
Dhr. W.F. Enoch  afgevaardigde West (stemgerechtigd) 
Mw. D.K. Boum Bletterman afgevaardigde West (stemgerechtigd) 
Dhr. A. Boom   afgevaardigde West (stemgerechtigd) 
Mw. L.E. Garay Narvaez afgevaardigde West (stemgerechtigd) 
Dhr. J.J.H. Leijenaar  afgevaardigde West (stemgerechtigd) 
Dhr. A. Alavi   afgevaardigde West (stemgerechtigd) 
Dhr. R. Karia   afgevaardigde West (stemgerechtigd) 
Dhr. C. Ramdjiawan  plaatsvervangende afgevaardigde West (stemgerechtigd) 
Dhr. S. Soekandar  plaatsvervangende afgevaardigde West (stemgerechtigd) 
 
Dhr. M. Zareei   afgevaardigde West (niet stemgerechtigd  a.i . bestuur) 
Mw. M. Mandersloot  plaatsvervangende afg. West (niet stemgerechtigd  a.i . bestuur) 
Mw. M. Van Slooten  plaatsvervangende afg. West (niet stemgerechtigd  a.i . bestuur) 

 
 
Afgevaardigden Zuid Nederland 
 
Mw. J.M.P. van Boxtel afgevaardigde Zuid (stemgerechtigd) 
Dhr. G.A.M. Kanters  afgevaardigde Zuid (stemgerechtigd) 
Dhr. M. Moutarazak  afgevaardigde Zuid (stemgerechtigd) 
Dhr. L.G. van Esch  afgevaardigde Zuid (stemgerechtigd) 
Dhr. A. Tapia   afgevaardigde Zuid (stemgerechtigd) 
Dhr. M. Fox   afgevaardigde Zuid (stemgerechtigd) 
Dhr. A. van de Klundert afgevaardigde Zuid (stemgerechtigd) 
Dhr. P. van Loo  afgevaardigde Zuid (stemgerechtigd) 
Mw. M. Tapia   afgevaardigde Zuid (stemgerechtigd) 
Dhr. R. Janssen  afgevaardigde Zuid (stemgerechtigd) 
Dhr. F. Coffa   plaatsvervangende afgevaardigde Zuid (stemgerechtigd) 
Mw. E. Vervloet  plaatsvervangende afgevaardigde Zuid (stemgerechtigd) 
 
Dhr. A. Coffa   plaatsvervangende afgevaardigde Zuid (niet stemgerechtigd) 
Dhr. R. Munoz-Gonzales plaatsvervangende afgevaardigde Zuid (niet stemgerechtigd) 
Dhr. T.van de Molengraft plaatsvervangende afgevaardigde Zuid (niet stemgerechtigd) 
Dhr. H. Robben   plaatsvervangende afgevaardigde Zuid (niet stemgerechtigd) 
Dhr. L. Pardoel   plaatsvervangende afgevaardigde Zuid (niet stemgerechtigd) 
Dhr. R. Isbouts   plaatsvervangende afgevaardigde Zuid (niet stemgerechtigd) 

 
Afgevaardigden Noord Oost Nederland 
Dhr. R. Folson  afgevaardigde Noord-Oost (stemgerechtigd) 
Dhr. L. Verboom  afgevaardigde Noord-Oost (stemgerechtigd) 
Dhr. D. de La Combe  afgevaardigde Noord-Oost (stemgerechtigd) 
Dhr. B. Oude Luttikhuis afgevaardigde Noord-Oost (stemgerechtigd) 
Dhr. H. Meijer   afgevaardigde Noord-Oost (stemgerechtigd) 
Dhr. N. Assinck  plaatsvervangende afgevaardigde Noord-Oost (stemgerechtigd) 
 
Dhr. B. Ribbers   plaatsvervangende afgevaardigde N-O      (niet stemgerechtigd) 
Dhr. L. Meijer   plaatsvervangende afgevaardigde N-O      (niet stemgerechtigd) 

 
In totaal 28 stemgerechtigde (plaatsvervangende) afgevaardigden. 
 


