Aan alle leden, sporters, trainers, ouders en geïnteresseerden,
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van juni 2008 moest het voormalige bestuur (Ben Oude
Luttikhuis, Mieke Tapia en Marc van Keulen) aftreden omdat hun maximale bestuurstermijn er
volgens TBN statuten verlopen was.. Er zou een nieuw bestuur worden gekozen. Omdat er niet
voldoende kandidaten waren, hebben Dennis Mollet, Mazdak Zareei, Maggie van Slooten, Freddy
Lufting, Alwin Lobato en Matty Mandersloot zich aangeboden om de kar te trekken. Zij werden
gekozen als interim bestuur. Dit tijdelijke bestuur kreeg 2 opdrachten van de ALV mee: de lopende
zaken regelen én de TBN reorganiseren in samenwerking met een professionele organisatie,
SportAssist. Onbekend voor deze nieuwe groep bestuurders was de situatie waarin de TBN organisatie
zich toen bevond! Maar gaandeweg werd het interim bestuur met verschillende zaken geconfronteerd
Het begin was verwarrend. Van alle kanten kwamen de problemen van die lopende zaken op ons af.
Meningsverschillen tussen functionarissen van de TBN die bezig waren met het ontwikkelen van een
trainersopleiding, een topsportplan voor sparren en een onvolledige regeling met de bondscoach, geen
uitgewerkt topsportplan voor stijl, de twijfels rond de organisatie van de wedstrijden, de problemen bij
het uitvoeren van de dagelijkse bureau zaken, de leden administratie, het verwerken van declaraties, de
verantwoordelijkheden van functionarissen en hun rechten en plichten, de internationale contacten, de
criteria voor WK en EK, de positie van topsportcoördinator, met veel zaken was iets mis!.
Om onpartijdige besluiten te kunnen nemen en de beste oplossing te kunnen kiezen is het belangrijk
om van alle feiten op de hoogte te zijn! Maar,nergens vonden wij complete archieven uit de vorige
bestuursperiode. Geen archief van afspraken en besluiten, veel zaken bleken mondeling geregeld of
werden in de loop der jaren als gebruikelijk beschouwd. Twee interim bestuursleden konden er bij
nader inzien geen bestuurlijke taken bij hebben. Alwin Lobato en Freddy Lufting trokken zich terug.
Ondertussen moesten wij - nu nog met 4 man sterk– zoals de ALV ons had opgedragen, een plan
schrijven voor de reorganisatie van de TBN.
We schreven plannen en gingen in gesprek met de TBN leden. We organiseerden informatie
bijeenkomsten. We publiceerden alles wat we bespraken en besloten op de nieuwe website (de
nieuwsbrieven kun je vinden op website www.taekwondobond.nl onder TBN). Ook nu proberen we
steeds zo open en transparant mogelijk te werken.
In november 2008 werd door drie afgevaardigden (Mike Fox, Ad vd Klundert, Ali Tapia) een
Bijzondere ALV aangevraagd. Het interim bestuur werd gevraagd antwoord te geven op de volgende
vragen:
1.
Wat is de exacte status van de opdrachten die de bestuurscommissie
tijdens de voorjaarsvergadering heeft gekregen?
2.
Wat is de inhoud van de functieprofielen i.v.m. het aanleveren van
geschikte kandidaten voor het TBN bestuur?
3.
Wat is de exacte status van de opdracht die de ALV heeft gegeven
inhoudende het met ondersteuning van bureau Sport Assist opstellen van een
meerjarenbeleidsplan en jaarplan 2009?
4.
Wat zijn de exacte besluiten c.q. handelingen die de leden van de
bestuurscommissie tot dusverre hebben genomen c.q. verricht? (benoemingen,
uitgaven, reizen, ontslagen, overeenkomsten, afspraken, etc.)
5.
Het functioneren van de bestuurscommissie en de eventuele
bestuurlijke vertegenwoordiging van de TBN na 31 december 2008.
Het interim bestuur heeft geen extra Bijzondere ALV georganiseerd omdat deze vragen beantwoord
zouden worden op de najaars ALV die uitgeschreven werd voor 27 december 2008. (De tekst van de
aanvraag en de reactie staan op de website www.taekwondobond.nl onder TBN nieuws.)
Meer dan 15.000 mails, honderden pagina’s schrijfwerk, 2383 werkuren en ruim 500 uur reistijd later,
zijn op de ALV van 27 december 2008 de plannen voor de gevraagde reorganisatie van de TBN
gepresenteerd. Alle antwoorden, besluiten en werkzaamheden van het interim bestuur kun je vinden

op www.taekwondobond.nl in het verslag a.i. bestuurscommissie 23 juni / 27 december 2008,
genaamd ‘Op Weg Naar De Toekomst’.
Op deze najaars ALV hebben de aanwezige afgevaardigden gestemd en zijn de plannen goedgekeurd.
Eveneens werd het mandaat interim bestuur verlengd. Het interim bestuur mocht verder besturen van
de afgevaardigden. Het interim bestuur werd uitgebreid met Marcel Vossen, Rakesh Karia en Kenneth
Schunken. Gezamenlijk zouden wij beginnen aan de uitvoering van de plannen.
Eind januari kondigde Marcel Vossen, na 4 weken in de functie van TBN bestuurder, zijn aftreden
aan. Hij twijfelde aan de bevoegdheden van het interim bestuur.
Op 29 januari 2009 werd het interim bestuur door Rakesh Gajadhar voor de rechter gedaagd. Er zou
op 11 februari een kort geding volgen. Rakesh was het niet eens met een beslissing van het interim
bestuur en trok de bevoegdheid van het interim bestuur in twijfel. Met andere woorden, hij dacht dat
de beslissingen van het interim bestuur niet rechtsgeldig waren.
Op 31 januari werd wederom door Ali Tapia, Ad van de Klundert, Mieke Tapia, Willem Enoch,
Gerard Kanters, Steve Soekandar, Jan Leijenaar, Manuel Pohan en Ronald Folsen een Bijzondere
ALV aangevraagd. In de aanvraag betwijfelde zij ook de bevoegdheid van het interim bestuur. Op
basis van deze twijfel vroegen zij om verkiezingen voor een nieuw bestuur.
Op 5 februari werd tijdens een gesprek met NOC*NSF duidelijk waarom de onderhandelingen over
topsport subsidie zo moeizaam verliepen: de hele TBN afdeling topsport is al in april 2008, voordat dit
interim bestuur is begonnen en zonder dat wij daarvan op de hoogte waren gebracht, onder 'curatele'
van NOC*NSF gesteld.
Het NOC*NSF beschouwde de TBN niet meer als serieuze partner; zij hebben de controle over het
topsport programma volledig overgenomen! NOC*NSF had al verschillende malen het voormalige
TBN bestuur gewaarschuwd om orde op zaken te stellen voor wat betreft de organisatie en uitvoering
van het topsportprogramma. De subsidietoekenning liep gevaar omdat de TBN organisatie niet stabiel
en niet professioneel georganiseerd was. Voor ons en waarschijnlijk u ook, kwam dit bericht als een
donderslag bij heldere hemel!
Na intensieve besprekingen en het doornemen van de plannen heeft dit interim bestuur het vertrouwen
van het NOC*NSF terug gewonnen. (Op de website www.taekwondobond.nl staat onder TBN nieuws
de verklaring van het NOC*NSF.)
De Voorzieningenrechter heeft op 25 februari 2009 uitspraak gedaan in het kort geding: het interim
bestuur is volgens de rechter volledig bevoegd en alle eisen van de tegenpartij werden afgewezen.
De leden hebben op de B-ALV van 27 februari j.l. besloten om geen nieuw bestuur te kiezen. Immers,
er was geen reden meer om bestuursverkiezingen te houden aangezien de rechter het bestuur als
bevoegd orgaan had verklaard. Het mandaat van het zittende interim bestuur blijft geldig tot de
voorjaarsvergadering in juni 2009.
Nu zouden wij kunnen beginnen met de uitwerking van de plannen.
Op 3 maart is de bondscoach stijl afgetreden, Het interim bestuur betreurt het aftreden van de heer
Janssen als bondscoach en waren net als vele anderen verrast door zijn besluit. Wij hoopten op net een
beetje meer geduld om alles in werking te kunnen zetten voor de sporters in de selectie en het
talententeam. Er is hard gewerkt door zowel de bondscoach stijl Rob Janssen , de talentencoach Steve
Soekandar, de leden van de stijlcommissie, (oud)topsportcoördinator Kenneth Schunken en de
verantwoordelijke bestuursleden Maggie van Slooten en Matty Mandersloot. Er is een
jaarplan topsport Stijl geschreven en gepresenteerd aan het NOC*NSF om te proberen de benodigde
subsidies te krijgen. Er is een trainingsschema, een accommodatie, nieuwe input van steunpunttrainers,
een plan voor de bijeenkomsten van een stijltrainersplatform, criteria voor de selectie, het WK en EK
opgeleverd. Natuurlijk zullen er nog kinderziektes in de uitvoering zitten. Het interim bestuur zal daar
waar nodig graag evalueren en bijschaven. Tevens zal het interim bestuur er alles aan blijven doen om

er voor te zorgen dat ook deze plannen goed kunnen worden uitgevoerd. Dat is immers de opdracht
van de ALV.
Wij willen graag nogmaals verduidelijken dat dit interim bestuur werkt op basis van de “Code Goed
Sportbestuur”. Eveneens poogt het interim bestuur te voldoen aan eisen waar een nationale sportbond
aan moet voldoen bijvoorbeeld voor het verkrijgen van verschillende soorten subsidies. Bovendien
worden alle besluiten door het voltallige interim bestuur genomen. Zoals u van ons gewend bent
werken wij transparant en zullen wij alle besluiten archiveren en publiceren. Dat is één van de
manieren om vertrouwen te kweken tussen u en het interim bestuur.
Wij proberen van de TBN weer een stabiele en gezonde organisatie te maken.
De bond is financieel een gezond bedrijf. De leden hebben via hun afgevaardigden op de (B) ALV al
3x hun steun uitgesproken voor het interim bestuur en zij hebben de plannen goedgekeurd. Ook heeft
het NOC*NSF haar vertrouwen in de bond en in de aanpak van het huidige interim bestuur
uitgesproken.
Onze bond bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers. Zij hebben allemaal één gezamenlijk iets,
namelijk de liefde voor de taekwondosport. Voor het besturen van een organisatie, een bedrijf zijn ook
andere talenten nodig. Het interim bestuur hoopt van harte dat wij gezamenlijk de Taekwondo Bond
Nederland verder kunnen ontwikkelen tot een stevige en goed gestructureerde organisatie zodat wij
gezamenlijk de vruchten van de organisatie kunnen plukken. Wij willen de plannen graag realiseren.
Wij hopen van harte dat u samen met ons deze uitdaging wilt aangaan!
Interim Bestuur Taekwondobond Nederland

