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Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland – Haarlem, 24 juni 2013 
 
(N.B.: De intentie van de notulen is een  schriftelijk verslag van de vergadering waarin wordt weergegeven wat er in de 
vergadering is besproken, niet letterlijk, en vooral besloten.)  
 
Aanwezig: 
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter) en M. Argoubi 
Afgevaardigden: M. Jansen, M. Vossen, T. vd Molengraft, G. Kanters, M. Moutarazak, R. Janssen, A. van de Klundert, 
E. van der Weide, R. Munoz-Gonzales, P. Wolffs, M. Smit (Zuid), J. Leijenaar, S. Jagbandhan, M. Ennadiri, L. Garay 
Narvaez, A. Alavi , J. Zareei Shamsabadi, G. van Braam, R. Molle, P. van Gelder, M. Zareei, C. Arnoldus (West),      
S. van der Ham, H. Heinz, P. Wennekes, T. Oude Luttikhuis, R. Bakker en M. Simon (Noord-Oost) 
Overige functionarissen:  V. Louisa, B. Kuiken, A. Timmermans, M. Fox, R. Crutzen en M. van Keulen    
 
Afgemelde afgevaardigden en functionarissen: 
F. Coffa, A. Tapia, P. Heller, H. Beulen, R. Karia, B. Ribbers, M. Tapia, H. Aykac, R. Cruden, M. Rosa en L. Tay 
 
1. Opening. 
 
F. Buitenhuis opent de vergadering om 20:00 uur en maakt melding van het feit dat G. van den Berg geslaagd is voor 
8

e
 dan en dat M. Hartlieb en R. Cruden met goed gevolg examen hebben gedaan voor International Referee.  

 
Er zijn 28 stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig en R. Gajadhar heeft bericht dat hij verhinderd is op schiphol.  
 
2. Verkiezing notulencommissie en stemopnamecommissie. 
 
Stemopnamecommissie: V. Louisa, A. Timmermans en M. Pohan 
Notulencommissie: J. Leijenaar, S. van der Ham en M. Vossen 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
Geen.  
 
4. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 3 februari 2013. 
 
Geen opmerkingen. De notulen worden bij acclamatie vastgesteld. 
 
5. Behandeling van wijziging in de statuten en reglementswijzigingen. 
 
De Stichting Instituut Sportrechtspraak heeft een aantal nieuwe/gewijzigde reglementen vastgesteld die formeel door 
de algemene ledenvergadering dienen te worden bekrachtigd. Tevens dienen in het kader van de aansluiting bij het 
ISR en de nieuwe vestigingsplaats van de TBN een aantal bepalingen uit de statuten te worden geactualiseerd.  
Tot een wijziging van de statuten kan worden besloten met ten minste twee derden meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen. De statuten bepalen verder dat voor geldige besluitvorming ten minste de aanwezigheid van twee 
derden van de stemgerechtigde bondsafgevaardigden vereist is.  
 
Het “Voorstel Statutenwijziging Taekwondo Bond Nederland juni 2013” heeft sinds de oproep voor de vergadering ter 
inzage gelegen op het bondsbureau. De voorgestelde wijzigingen worden toegelicht en het voorstel en laten 
vastleggen in een notariële akte wordt met 28 stemmen “Voor” aangenomen.   
 
De nieuwe/gewijzigde reglementen van het ISR allen versie 1 maart 2013 zijnde Arbitragereglement, Bindend advies 
reglement, Dopingreglement, Mediationreglement, Persoonsgegevensreglement, Tuchtreglement algemeen, 
Tuchtreglement dopingzaken en Tuchtreglement seksuele intimidatie worden met 28 stemmen “Voor” door de 
algemene ledenvergadering bekrachtigd. 
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6. Jaarverslag 2012. 
 
Er zijn geen vragen en het jaarverslag wordt bij acclamatie vastgesteld. 
 
7. Financieel verslag 2012. 
 
F. Buitenhuis deelt mee dat de accountant een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven. 
 
M. Zareei vindt dat het bedrag aan sponsorkleding in verhouding met de tegenprestatie te weinig is. Verder merkt hij 
op dat er mensen zijn die al jaren in het team zitten die niks krijgen.  
Antw.: Sponsorkleding wordt primair verstrekt aan sporters die geselecteerd worden voor de vertegenwoordigende 
teams naar b.v. EK en WK. Er zal worden geïnventariseerd wie het betreft. 
De huidige overeenkomst loopt tot eind 2013. Voor verlengen of een nieuwe partij wordt een commissie gevormd. 
 
F. Buitenhuis deelt mee dat een deel van het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve, dat het 
goed is dat er in crisistijd toch een positief resultaat is behaald en dat de Lotto gelden onder druk staan. 
 
8. Verslag van de financiële commissie. 
 
De financiële commissie (FC) heeft een positief oordeel over de financiële verantwoording van 2012 en stelt dat de 
aanbevelingen van de vorige keren goed zijn opgevolgd.  Een nieuwe aanbeveling betreft het meer doen aan 
ledenwerving en activiteiten voor leden om de ledengroei en zo de inkomsten uit contributie te verhogen. Verder wijst 
de FC op risico’s inzake subsidies en het bevorderen van samenwerking tussen de diverse gebieden sparring, stijl en 
breedtesport. Laatste aanbeveling is het op peil houden van inkomsten door werving van meer sponsoren. 
 
M. Zareei merkt op dat als sponsorgelden en Lotto inkomsten wegvallen de bond failliet gaat en vraagt hoe hier mee 
om te gaan. 
F. Buitenhuis stelt dat onze kracht o.a. de vrijwilligers zijn en dat de organisatie sterk is. 
 
9. Vaststellen balans en staat van baten en lasten over 2012. 
 
De balans en staat van baten en lasten over 2012 worden bij acclamatie vastgesteld. 
 
10. Verlenen van décharge aan de leden van het bondsbestuur. 
 
Er wordt bij acclamatie décharge voor 2012 verleend aan de leden van het bondsbestuur. 
 
11. Benoeming financiële commissie. 
 
Bij acclamatie worden gekozen de heren J. Leijenaar, B. Kuiken en M. Pohan. 
 
De voorzitter schorst de vergadering om 20:45 uur 
 
12. Vaststellen beleidsplan en begroting. 
 
F. Buitenhuis stelt dat hij eerder de vraag heeft gesteld hoe in de toekomst om te gaan met de financiën en hoe we er 
met de huidige bestedingen kunnen komen. Uitgangspunten voor de plannen zijn reële aannames. 
 
R. Janssen merkt op dat we van alles vast willen leggen in een meerjarenbeleidsplan en vraagt of dat wat we doen 
afwijkt van de plannen. Zijn er aanpassingen bij het topsportplan? 
F. Buitenhuis merkt op dat er bij sparring onder meer aandacht is voor individueel maatwerk en het medisch team.     
M. van Keulen stelt dat het meerjarenbeleidsplan de contouren aangeeft en dat de activiteiten verder worden 
geconcretiseerd in de jaarplannen. Bij sparring wordt bij het begrip hoofdcoach gedacht aan een coachteam. 
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R. Janssen vraagt wat er van de plannen al wordt uitgevoerd. 
A. Alavi stelt dat er bij stijl niets aan is gedaan. 
M. van Keulen laat weten dat de portefeuillehouder stijl heeft medegedeeld dat de WK voorbereiding en de opzet van 
talentontwikkeling na de vakantie zullen starten. 
 
A. Alavi zegt dat er niets voor de WK stijl gebeurt en vindt dat hij wordt gediscrimineerd omdat hij op eigen kosten 
moet deelnemen. 
M. van Keulen antwoord dat voor stijl in de niet-topsportklassen geen subsidie beschikbaar werd gesteld en dat de 
stijlcategorieën boven de 30 voor NOC*NSF geen topsportklassen zijn.   
M. Vossen merkt op dat er geen sprake is van een begeleidingsteam maar slechts van 1 persoon en dat het 
misschien een goed idee is om mensen te belonen die een prijs halen. 
R. Janssen merkt op dat een deel van het stijlbudget niet is besteedt en doet de suggestie om hier iets mee te doen. 
M. Zareei merkt op dat de prijzen bij stijl juist zijn behaald in de categorieën boven 30 en vindt dat A. Alavi mentaal 
kapot is gemaakt. Hij meent dat het bestuur hier iets aan moet doen. 
A. Alavi vindt dat het team bestaat uit alle teamleden (oud- en jong) en dat men er niet voor zijn eigen club mag zitten. 
E. van der Weide merkt op dat er stijltrainingen op Papendal zijn geweest maar dat diverse mensen daar niet zijn 
verschenen. 
J. Leijenaar constateert dat de verantwoordelijke persoon om wie het gaat niet aanwezig is en raadt aan om een 
commissie in te stellen om e.e.a. op te lossen.   
R. Janssen merkt op dat er ook voor de periode van de huidige portefeuillehouder niets gebeurde. 
F. Buitenhuis meent dat het tijd is voor een commissie. 
R. Janssen wil voorkomen dat er straks slechts sprake is van losse flodders. 
J. Leijenaar merkt op dat men op breedtesportgebied wel actief is en A. Alavi merkt op dat topsport anders is. 
F. Buitenhuis wil zo snel mogelijk de nationale trainingen gaan oppakken en doet een beroep op vrijwilligers om er 
mee aan de slag te gaan. De eerste concrete stap kan zijn het opzetten van een kennisbak uit de stijlgroep die gaat 
bekijken hoe het programma nationaal weg te zetten. Het is belangrijk dat men weer een team wordt. 
 
M. Vossen wil ook aandacht besteden aan de begroting. 
M. Zareei meent dat als de Lotto wegvalt er een probleem is en vraagt aandacht voor marketing en het verhogen van 
de  inkomsten uit contributie. 
F. Buitenhuis merkt op eerst uit te gaan van wat we beschikbaar hebben. Daarnaast kan gekeken worden naar  
activiteiten om het ledenbestand op te voeren. Sponsoring en marketing is geen makkelijke materie. 
M. Zareei zegt dat je bijvoorbeeld op de site kunt aangeven dat je exposure wilt. 
F. Buitenhuis merkt op dat ook gekeken moet worden naar mensen in onze omgeving die wat kunnen betekenen. 
M. Zareei denkt aan een incentive systeem. 
J. Leijenaar attendeert op een nieuw pakket van de judobond voor breedtesportcoördinatoren. 
R. Janssen stelt dat je moet motiveren waarom iemand b.v. zou willen sponseren en vindt dat er nu wel veel 
activiteiten plaatsvinden. Een suggestie is om te investeren in een marketingplan en niet te kijken naar wat het kost 
maar naar wat het oplevert. 
P. van Gelder merkt op dat men ook in de eigen club moet kijken naar wie er bondslid is en wijst op de statutaire plicht 
van het bondslidmaatschap. 
F. Buitenhuis vraagt wie, als we plannen hebben, ze dan vervolgens gaat uitvoeren. 
R. Janssen merkt op dat marketing een vak is. 
M. Fox merkt op dat de controle of scholen zich aan de afspraken houden steeds beter gaat en dat het opgeven van 
bondsleden een beleving bij alle scholen moet zijn. Hier ligt een belangrijke taak voor de districtsbestuurders. 
F. Buitenhuis wil op voorhand een algemene brief opstellen waarin gewezen wordt op het opgeven van de leden. 
R. Molle vraagt wat we aan social media hebben. 
M. Fox wijst op het gebruik van een facebookpagina en M. Vossen vindt “het liken van berichten” via zo’n pagina een 
goede optie. 
M. van Keulen stelt dat dit soort onderwerpen vallen onder het deelplan betere profilering in de media en 
websitebeheer. Het beheer van de website valt onder de regie van de TBN. 
R. Janssen merkt op dat leden bij hen verplicht zijn om bondslid te worden. 
F. Buitenhuis geeft aan veel positieve geluiden te horen en stelt voor een plan op te stellen. 
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T. van de Molengraft vraagt naar het plan inzake het ontwikkelen van een breedtesportproject. 
M. van Keulen antwoord dat dit alleen gerealiseerd wordt als er voldoende subsidie beschikbaar is.       
 
Het meerjarenbeleidsplan “Sportief op weg naar Rio 2016!”, het jaarplan 2013 en de meerjarenbegroting 2013-2016 
worden bij acclamatie goedgekeurd.     
 
13. Voorzien in vacatures. 
 
Er zijn geen kandidaten voor vacatures. 
 
 
14. Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten. 
 
Er zijn geen voorstellen of amendementen en de voorzitter sluit de vergadering. 
    

 
### 

 
 


