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Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - Arnhem, 26 juni 2011 (vastgesteld in ALV 28-12-2011) 
 
Aanwezig: 
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden) 
Afgevaardigden Zuid: M. Moutarazak, A. Tapia, A. van de Klundert, M. Tapia, R. Janssen, M. Jansen, M. Vossen,  
F. Coffa, T. van de Molengraft, A. Timmers, R. Munoz-Gonzales en E. van der Weide 
Afgevaardigden West: C. Ural, J. Leijenaar, S. Jagbandhan, L. Garay Narvaez, J. Zareei-Shamsabadi en R. Karia 
Afgevaardigden Noord-Oost: R. Folson, L. Verboom, B. Oude Luttikhuis, S. van der Ham, en H.J. Heinz 
Functionarissen: F. de Rooij, A. Timmermans, M. Fox, M. Simon, L. Simon, V. Louisa, B. Kuiken en M. van Keulen  
Reserve-afgevaardigden: M. van Ingen 
 
Afgemeld: 
Afgevaardigden: P. Heller, G. Kanters, R. Isbouts, H. Beulen, M. Smit, G. van Braam, M. Ennadiri, A. Challiou,  
A. Alavi, A. Boom, M. Pohan, M. Koubia en B. Ribbers. 
Overigen: C. Ramdjiawan (fc), P. Wennekes 
 
Afwezig zonder bericht: 
Afgevaardigden: G. van der Voort, F. van Boxtel, S. Bottenbley, M. Blagrove, J. Pocorni en L. van Teunenbroek. 
 
1. Opening. 
 
De vergadering wordt geopend met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden heer Pardoel. Vervolgens 
memoreert Dhr. Buitenhuis nog enkele bijzondere herinneringen aan de lange sportcarrière van Louis Pardoel. 
 
De afmeldingen worden opgenoemd en er wordt een korte toelichting gegeven op de afwezigheid van Dhr. Boom. 
 
Mededelingen Dhr.Buitenhuis: 
Men is druk bezig geweest om de bondsorganisatie op te tuigen, de kerntaken weer in eigen hand te nemen en ook bij  
NOC is de TBN weer volwaardig gesprekspartner. Het vervuilde ledenbestand wordt opgeschoond. Voor de 
verenigingen ligt hier ook een taak om het bestand zuiver te houden en de betaalstatus van hun leden te monitoren; 
 
Topsportkader is nu ingevuld met N. Saenz Miller, J. Hof en R. Zohri (sparring) en J. Zareei en M. Tapia (stijl); 
 
De Dutch Open 2012 is gepland op 17 en 18 maart en de 40

e
 editie is gepland op 23 en 24 maart 2013. Het weekend 

in 2012 werd later ook geclaimd door Duitsland maar dit heeft men na aandringen bij de ETU moeten terugdraaien; 
  
District West is nog steeds zonder bestuur; 
 
Dhr.Dihal is geslaagd voor internationaal stijljurylid en de heren Moutarazak, Timmermans en Soekandar zijn 
geslaagd voor internationaal referee sparring. Dhr.Kuiken, lid FC, is geslaagd voor 1

e
 dan; 

 
Het Daedo EBP-systeem wordt gebruikt op de Olympische Spelen. Het NK 2010 is gebruikt als fieldtest voor dit 
systeem. Daedo Nederland en Daedo International zorgen altijd voor de equipment tijdens o.a. NK en Dutch Open; 
 
Deborah Louz, Joyce van Baaren, Dennis Bekkers (allen geplaatst bij top 10) en Tommy Mollet zijn geselecteerd voor 
deelname aan het Wereld Kwalificatie Toernooi voor de Olympische Spelen; 
 
In het kader van 50 jaar diplomatiek contact tussen NL en Korea heeft er een mooie demonstratie van het Kukkiwon 
demonstratie team plaatsgevonden. De TBN is momenteel met de Kukkiwon in onderhandeling over een contract. 
 
2. Verkiezing notulen commissie. 
 
Per acclamatie worden gekozen: M.Tapia en J. Leijenaar en M. Vossen  



TAEKWONDO BOND NEDERLAND 
Postbus 5159 

6802 ED Arnhem 

www.taekwondobond.nl 

info@taekwondobond.nl 

 

 

 

 

 

 

 
             Algemene ledenvergadering Taekwondo Bond Nederland 26 juni 2011  

P
a

g
in

a
2

 

3. Verkiezing stemopname commissie. 
 

Per acclamatie worden gekozen: R. Folson, M. Jansen en R. Karia 
 
4. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
De mededelingen en ingekomen stukken zijn behandeld tijdens de opening. De vanuit de districten ingebrachte 
punten worden besproken bij agendapunt 15. 
 
5. Notulen ALV 19 december 2010. 
 
Opmerkingen: 
De heren M. Vossen en T. van de Molengraft hadden zich de avond voor de vergadering nog afgemeld. 
De heer F. Coffa merkt op dat de vergadering niet in Nieuwegein maar in Arnhem was. 
 
Dhr. Timmermans verzoekt om de notulen voor de diverse districtsvergaderingen te verspreiden. 
Dhr. Schunken stelt dat men zijn best doet maar dat er vaak andere prioriteiten zijn. 
    
De notulen worden met inachtneming van de gemaakte opmerkingen per acclamatie vastgesteld. 
 
6. Jaarverslag 2010. 
 
Dhr. Schunken deelt mee dat er een aparte paragraaf is opgenomen over hoe de TBN omgaat met de aanbevelingen 
uit Goed Sportbestuur. Het verslag wordt verder pagina voor pagina doorgenomen en per acclamatie goedgekeurd. 
 
7. Financieel verslag 2010. 
 
Dhr. Buitenhuis deelt mee dat de jaarrekeningen 2008, 2009 en 2010 voornamelijk door de TBN zelf zijn gemaakt.  
Deze zijn nooit goed opgeleverd door de JBN. Voor 2010 zijn bijvoorbeeld nog honderden correcties zelf uitgevoerd. 
Dhr. Buitenhuis benadrukt dat er een stuk eigen vermogen nodig is voor de continuïteit van de bond. 
 
Dhr. Leijenaar complimenteert het bestuur voor het financieel verslag en stelt dat o.a. het aantal betalende leden van 
belang is voor de continuïteit. Hij vraagt hoe het met dit aantal is. 
Dhr. Buitenhuis antwoord dat er nu 6000 betalende leden zijn, dat dit aantal omhoog moet en dat daar binnen de TBN 
hard aan wordt gewerkt. 
Dhr. Leijenaar vindt het ledenaantal laag en roept de scholen op om hun leden op te geven. 
Dhr. Buitenhuis ondersteunt dit en benadrukt dat het voor iedereen helder moet zijn dat de leden moeten worden 
opgegeven. De TBN is wel gezond maar heeft met meer leden meer mogelijkheden. 
Dhr. Leijenaar wil dat men goed nadenkt over wat de TBN de leden heeft te bieden. Hij ziet activiteiten waar wel veel 
sporters zijn en vraagt zich af hoe het kan dat er dan zo weinig betalende leden zijn. 
Dhr. Buitenhuis zegt dat de TBN ook veel activiteiten organiseert die misschien wat minder opvallen zoals 
trainersopleidingen, het opleiden van scheidsrechters, diverse kleinere activiteiten in het land en het scheppen van 
voorzieningen voor spelers in de nationale teams. 
   
Dhr. Vossen heeft complimenten voor het bestuursverslag en vraagt hoe de zaken er halverwege 2011 voor staan? 
Hoe gaan we bijvoorbeeld om met budgetbewaking? 
Dhr. Buitenhuis geeft een korte weergave van wat er in 2011 aan de orde is geweest. De begroting met name o.a. 
topsport is naar ons toegetrokken; Na de afhandeling van 2010 kunnen we nu eindelijk aan de slag met 2011 om meer 
grip op de financiën te krijgen; Omdat er middelen topsport bestemd voor het 2

e 
 halfjaar zijn overgeheveld naar het 1

e
 

halfjaar zijn we nu in onderhandeling met NOC voor extra middelen t.b.v. topsport sparring. 
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8. Verslag Financiële commissie.  
 
Dhr. Kuiken geeft een toelichting op de bevindingen en werkwijze van de commissie. Men stelt voor akkoord te gaan 
met de gepresenteerde cijfers en geeft aanbevelingen inzake declaratierichtlijnen, projectbewaking en risicoanalyse.  
Dhr. Oude Luttikhuis wil graag een schriftelijke rapportage aan de ALV. 
Dhr. Leijenaar vraagt of er tussentijdse controle is geweest en of de JBN tussentijdse rapportages heeft aangeleverd. 
Dhr. Buitenhuis deelt mee dat er bij de JBN wel stukken ter controle aanwezig waren en dat Dhr. Kuiken heeft 
meegelopen met het financiële proces tijdens de ONK. 
  
Dhr. Vossen vraagt of is geconstateerd dat de aanbevelingen van de commissie van vorig jaar zijn opgevolgd en of  
de commissie de managementletter heeft ingezien. Verder vraagt hij aan het bestuur of men van plan is om de dit jaar 
door de commissie gedane aanbevelingen over te nemen? 
Dhr. Buitenhuis deelt mee dat er m.b.t. projectadministratie absoluut rekening wordt gehouden met budgetten. 
Dhr. Kuiken stelt dat er wel een risicoanalyse plaatsvindt maar dat dit nog niet concreet wordt vastgelegd en dat er wel 
aan een interne projectadministratie wordt gedaan. 
Dhr. Van Keulen deelt mee dat de managementletter ter informatie naar de commissie gaat. 
Dhr. Schunken deelt mee dat het laatste tabblad van de declaratiesheet richtlijnen bevat. 
Dhr. Kuiken verduidelijkt dat het de commissie met name gaat om richtlijnen bij uitzonderingen. 
Dhr. Van Keulen stelt dat een belangrijke richtlijn in deze is “vooraf overleg”. 
Dhr. Buitenhuis denkt eventueel aan een taak voor de commissie n.a.v. het advies inzake het betaalproces. 
 
Dhr. Janssen denkt dat het jaartal 2010 niet alle keren terecht is vermeld. Bijvoorbeeld bij de ondertekening.  
Dhr. Kuiken bevestigd dat dit fout is en dat dit inderdaad 2011 moet zijn. 
 
Dhr. Janssen vraagt hoe het zit met de continuïteit?  
Dhr. Kuiken reageert dat men voorzichtig moet zijn met de uitgaven om de continuïteit niet in gevaar te brengen. 
Dhr. Buitenhuis stelt dat ondersteuning door iedereen in de bond nodig is. 
   
9. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over 2010. 
 
De voorgelegde balans en staat van baten en lasten over 2010 worden per acclamatie vastgesteld. 
 
10. Verlenen van décharge aan het bondsbestuur. 
 
Het bondsbestuur wordt per acclamatie décharge verleend voor 2010. 
 
11. Benoeming nieuwe financiële commissie. 
 
Er zijn 5 gegadigden voor het lidmaatschap van de financiële commissie. Statutair bestaat deze uit 3 leden. 
De uitslag van de stemming is: 
Stembriefje A: M. Tapia 21 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 ongeldig 
Stembriefje B: B. Kuiken 19 stemmen voor en 4 stemmen tegen 
Stembriefje C: T. van de Molengraft 9 stemmen voor, 13 stemmen tegen en 1 ongeldig 
Stembriefje D: M. Vossen 19 stemmen voor, 1 tegen en 2 ongeldig 
Stembriefje E: C. Ramdjiawan 1 stem voor, 18 stemmen tegen en 3 ongeldig 
 
M. Tapia, B. Kuiken en M. Vossen zijn gekozen als lid van de financiële commissie. 
  
12. Vaststellen beleidsplan. 
 
Het vaststellen van een beleidsplan is niet aan de orde. 
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13. Bestuursverkiezingen. 
 
Dhr. Buitenhuis merkt op dat het rooster van aftreden moet worden bekeken in het kader van bestuurlijke continuïteit 
en dat het bestuur voorstelt om het rooster toe te passen in geval van een minimale bezetting van 5 bestuursleden en 
voor zover er kandidaten voor het bestuur zijn. 
 
Het voorstel wordt per acclamatie aangenomen.  
 
Dhr. Leijenaar vraagt of het statutair wel correct was geweest als de heer Schunken opnieuw was gekozen. 
Dhr. Buitenhuis deelt mee dat dit door een notaris is uitgezocht, dat deze een positief advies heeft uitgebracht en dat  
dit eventueel wordt nagestuurd. 
   
14. Behandeling reglementswijzigingen. 
 
Het behandelen van reglementswijzigingen is niet aan de orde. 
 
15. Ingediende voorstellen of amendementen besproken op districtsvergaderingen. 
 
Noord-Oost: 
Voorstel om 3

e
 danexamens weer op districtsniveau te organiseren. 

Dit wordt voor advies voorgelegd aan het CHD. 
 
Voorstel om alle verenigingen en scholen zich verplicht in te laten schrijven bij de KvK. 
Dit wordt meegenomen in het kader van verdere profesionalisering. Aandachtspunten zijn o.a. inventarisatie en 
consequenties. 
 
Zuid: 
Betere omschrijving van hoe je moet stemmen (voor of tegen) tijdens een ALV vergadering en duidelijkheid 
per sportschool hoe je de stemmen mag gebruiken. 
In de statuten staat dat iedere stemgerechtigde 1 stem uitbrengt. De staffel in het districtsreglement heeft betrekking 
op hoeveel een stem van een lidrechtspersoon meetelt tijdens de districtsvergaderingen. De verhouding van deze 
staffel is indertijd aangepast omdat persoonlijke leden ook stemrecht hebben.  
Dhr. Janssen stelt dat de voorbereiding waaronder de te hanteren stembriefjes beter moet. 
Mw. Tapia stelt dat er met name duidelijkheid moet komen over hoe te stemmen. 
Dhr. Schunken deelt mee dat er met inachtneming van de reglementaire bepalingen een richtlijn zal worden opgesteld 
over hoe een stemming moet verlopen. 
  
Het handhaven van de rondvraag tijdens de landelijke ALV. 
Dhr. Schunken stelt dat er in het recent aangenomen voorstel tot statutenwijziging een motivatie is opgenomen om de 
rondvraag af te schaffen. 
Dhr. Leijenaar reageert dat er wel eens punten zijn die tijdens de ALV aan de orde komen. 
Dhr. Fox verduidelijkt dat de vraag komt omdat er altijd wel punten zijn die men wil vragen. 
Dhr. Buitenhuis geeft aan dat er meestal wel ruimte is om zaken te bespreken zoals nu bijvoorbeeld in de inleiding. 
 
West: 
Voorstel dat duidelijkheid wordt verschaft over programma’s sparring en stijl. 
Dhr. Zareei vraagt wat de plannen zijn voor de sparringsgroep die niet op Papendal traint en voor de junioren. Verder 
wil hij ook graag weten wat er in de aanloop naar het WK gaat gebeuren met stijl? 
Dhr. Buitenhuis stelt dat de belangrijkste opdracht van de bondscoach is om kwalificatie voor de Olympische Spelen af 
te dwingen en dat dit nu absolute prioriteit heeft. De junioren worden aangeschreven om de trainingen te hervatten. 
De coaches hebben een tijdelijk contract en het contract voor de topsportcoördinator is een jaar langer.   
Dhr. Zareei vraagt wanneer de selectieleden het programma krijgen? 
Dhr. Buitenhuis zegt dat de junioren dit deze week krijgen en dat voor de totale groep de trainingen weer aanvangen. 
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Dhr. Leijenaar vraagt of er al wat bekend is m.b.t. de EK juniorenselectie? 
Dhr. Buitenhuis zegt dat deze nog niet bekend is en dat samenstelling op basis van voordracht is. 
Dhr. Schunken zegt dat het stijlteam binnenkort naar het WK gaat, dat een begeleidingsteam is aangesteld en na het 
WK wordt gekeken naar een toekomstige invulling van het stijlprogramma. Nu gaat het nog via de eigen clubs.  
 
Voorstel om een impuls te geven aan de breedtesportactiviteiten. 
Dhr. Berghout deelt mee dat aangezien de uitvoering van breedtesportactiviteiten primair bij de districten ligt, het een 
speerpunt is om eerst in West een districtsbestuur te krijgen. 
Dhr. Leijenaar reageert dat er al 4 jaar lang geen bestuur in West is en vraagt waarom er geen vrijwilligers zijn?  
Dhr. Schunken deelt mee dat er in 2010 kandidaten waren maar dat de kandidaatstelling niet correct was en de 
vergadering besliste dat er niet werd gekozen. 
Dhr. Buitenhuis vult aan dat een aantal positieve personen niet werden gekozen. 
Dhr. Vossen merkt op de huidige insteek van het bestuur zeer positief te vinden. Hij vindt ook dat een aantal districten 
het goede voorbeeld geeft en hoopt dat West hierbij aanhaakt. 
Dhr. Moutarazak oppert dat men eventueel start als commissie.  
Dhr. Buitenhuis vindt dit een goed idee. 
Dhr. Leijenaar zegt waarom geen aansturing waarna de rest kan aanhaken. 
Dhr. Moutarazak is bereidt om samen met mensen in West een toernooi te organiseren. 
Dhr. Oude Luttikhuis stelt dat het bestuur een commissie kan benoemen om hier iets mee te doen. 
Dhr. Buitenhuis stelt dat de portefeuillehouder iets kan doen met de suggesties. 
 
Voorstel om duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken m.b.t. het voornemen inzake controle op 
wedstrijden. 
Dhr. Gajadhar zegt dat als er een functionaris is gevonden deze duidelijk zal worden gewezen waar hij op moet letten. 
Dhr. Tapia vraagt om betere controle. Het mag niet zo zijn dat men eerst rode band heeft en daarna weer groen. 
Dhr. Gajadhar geeft aan dat er een koppeling komt met de landelijke geupgradenregistratie. 
Dhr. Jansen vraagt wat leidend wordt? Het paspoort of de lead. 
Dhr. Gajadhar reageert dat de lead leidend wordt. 
Dhr. Van Keulen zegt dat hij onlangs nog geconstateerd heeft dat veel paspoorten slecht worden bijgehouden. 
De heren Leijenaar en Tapia vragen naar hoofdcontact bij aspiranten en kadetten. 
Dhr. Van Keulen antwoord dat dit in Nederland tot nu toe is tegengehouden i.v.m. aansprakelijkheid in het geval van 
deze leeftijdscategorie. 
Dhr. Zareei vraagt wie de controle gaat doen? 
Dhr. Van Keulen antwoordt dat dit o.a. een taak is van de regionale coördinatoren en dat dit in het nieuwe seizoen kan 
worden opgepakt. 
Dhr. Buitenhuis zegt dat de WTF bijvoorbeeld controleert op de ONK. 
 
Voorstel om erop toe te zien dat  per district 2x per jaar een scheidsrechterscursus plaatsvindt. 
Dhr. Gajadhar zegt dat dit na de vakantie meer zal worden gestructureerd.  
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering met de constatering dat er een financiële commissie is gekozen die zich gaat 
inzetten op hoofdlijnen en dat er sprake was van een constructieve bijeenkomst. 
 
 

### 


