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Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - Arnhem, 28 december 2011
Aanwezig:
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden)
Afgevaardigden: P. Heller, A. Tapia, A. van de Klundert, G. Kanters, M. Tapia, M. Jansen, M. Vossen, F. Coffa,
R. Isbouts, E. van der Weide, M. van Ingen (Zuid), G. van Braam, J. Leijenaar, L. Garay Narvaez, R. Karia, A. Boom
(West), B. Ribbers, S. van der Ham en P. Wennekes (Noord-Oost)
Functionarissen: F. de Rooij, A. Timmermans, M. Fox, M. Simon, B. Kuiken, H. Cruden, L. Tay, S. van der Kooye en
M. van Keulen
Afgemeld:
M. Moutarazak, R. Janssen, T. van de Molengraft, H. Beulen, M. Smit, J. Zareei, M. Pohan, R. Folson, H. Heinz
(afgevaardigden), V. Louisa en H. Aykac (functionarissen)
Afwezig zonder bericht:
Afgevaardigden: A. Timmers, G. van der Voort, F. van Boxtel, R. Munoz-Gonzales, P. Wolffs, C. Ural, S. Jagbandhan,
M. Ennadiri, A. Challiou, A. Alavi, S. Bottenbley, M. Blagrove, M. Koubia, J. Pocorni en L. van Teunenbroek.
1.

Opening.

Er wordt gememoreerd aan de overleden bondsleden Ben Oude Luttikhuis, Linda Simon, Louis Pardoel en Luigi Melis
en er is een minuut stilte ter nagedachtenis aan deze overledenen.
Er zijn 19 afgevaardigden aanwezig: 5 uit West, 11 uit Zuid en 3 uit Noord-Oost. De afmeldingen worden opgenoemd.
De in het afgelopen halfjaar behaalde sportieve successen op EK sparring junioren en WK stijl worden genoemd;
Het aantal betalende leden is van 6000 begin 2011 gestegen naar 7100;
Later in de vergadering zal worden ingegaan op de Global Athlete License en de nieuwe huisvesting bondsbureau;
Voor het EQT zijn Dennis Bekkers, Tommy Mollet, Deborah Louz en Reshmie Oogink geselecteerd. Rafik Zohri en
Joyce van Baaren zijn reserve. Voor alle landen wordt het een zware opgave om zich te kwalificeren voor de OS.;
Mohamed Argoubi is nog in de race als IR voor OS Londen 2012;
Talenten kunnen zich in 2012 zelf melden om in te stromen in het talentontwikkelingsprogramma. Verder wordt
vermeld dat de Europese Juniorenkampioen direct al werd benaderd om voor een ander land uit te komen. Jan
Leijenaar uit zijn zorg en Aad Boom stelt dat het bestuur een standpunt moet innemen m.b.t. dit soort situaties;
De in de sportagenda opgenomen focusgedachte inzake Top 10 zal consequenties hebben voor topsportonderdelen;
Tijdens de bestuursverkiezingen van de ETU zijn 13 leden herkozen en is Fred Buitenhuis als enig nieuw gekozen lid
toegetreden tot het bestuur van de ETU. Kenneth Schunken is door de ETU president toegevoegd aan het bestuur;
Jan Leijenaar vraagt of je lid moet zijn van een nationaal bestuur om gekozen te kunnen worden in het ETU bestuur.
Kenneth Schunken antwoordt dat dit een vereiste is voor gekozen kunnen worden en niet voor een herverkiezing;

Verkiezing notulen commissie.

Per acclamatie worden gekozen: J. Leijenaar A. Boom en M. Tapia
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2.

1

Overige meldingen: Het contract met de bondscoach sparring zal worden verlengd tot eind 2012; De gemeente
Eindhoven draagt een bedrag van EUR 5.000 bij voor de Dutch Open en Daedo is sponsor van de TBN.
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3.

Verkiezing stemopname commissie.

Per acclamatie worden gekozen: R. Karia, A. Boom en G. van Braam
4.

Mededelingen en ingekomen stukken.

De mededelingen zijn behandeld tijdens de opening. Een ingekomen stuk van Aad Boom en de vanuit de districten
ingebrachte punten worden besproken bij agendapunt 10.
Aad. Boom vraagt of de punten vanuit de districten wel op tijd zijn ingediend. Marc van Keulen antwoordt dat de datum
vermeld staat bij de punten en dat deze inderdaad te laat zijn ontvangen maar dat de ALV met 2/3 meerderheid kan
besluiten om deze punten wel te behandelen. Marcel Vossen sluit zich hierbij aan en de ALV besluit met meer als 2/3
om de door de districten ingediende punten te behandelen.
5.

Notulen ALV 26 juni 2011.

Aad Boom vraagt waarom het op pagina 4 bij bestuursverkiezingen vermelde advies van de notaris niet is opgestuurd.
Kenneth Schunken vraagt of de ALV hier nog behoefte aan heeft en de vergadering geeft aan hier geen behoefte
meer aan te hebben.
De notulen zijn akkoord en worden per acclamatie vastgesteld.
6.

Vaststellen jaarplan 2012.

Kenneth Schunken deelt mee dat het sporttechnisch jaarplan meegestuurd is ter informatie.
Jan Leijenaar vraagt of je voor talentontwikkeling al niet moet beginnen bij pupillen en aspiranten. Fred Buitenhuis
stelt dat het denkbeeld van pupillen, aspiranten, junioren en senioren niet meer op gaat. Jan Leijenaar merkt verder op
dat er vroeger ook wel met succes werd gescout door ex-topsporters.
Aad Boom vraagt naar de situatie m.b.t. de aanstelling van de juniorencoach en specifiek naar de vereiste papieren.
Marc van Keulen antwoordt dat de juniorencoach het assessment op niveau 3 van het CIOS heeft afgerond en bezig
is met specialisatie op niveau 4 en dat de aanstelling in nauwe samenspraak met NOC was.
e

Bij 2 alinea van stijl is eigenlijk correct dat Piet Wolffs brons haalde op het WK en daarnaast zilver op het EK.
Aad Boom vraagt of een ETU A-status voor de ONK Stijl betekent dat er dan ook alleen maar internationale
stijljuryleden mogen worden ingezet. Dit zou dan namelijk betekenen dat ons eigen korps nauwelijks aan bod komt.
Rakesh Gajadhar antwoordt dat de ETU regels minimaal 1 IR per veld verplicht stellen.
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Jan Leijenaar vraagt bij breedtesport waarom er, voor b.v. 20 uur per week, geen functionaris wordt aangesteld die in
het kader van ledenwerving sportscholen bezoekt en die aan de slag gaat met de zogenaamde blinde vlekken. Ook
moet er weer gedacht worden aan zomerkampen, een welkomstgeschenk en tientjesleden.
Milko Berghout reageert dat binnen district Zuid veel van dit soort breedtesportactiviteiten al worden uitgevoerd en dat
er in de andere districten nu ook meer bezetting komt om aan dit soort zaken aandacht te besteden.
Jan Leijenaar vraagt als positieve kritiek waarom er al niet eerder vanuit het hoofdbestuur initiatief is genomen.
Fred Buitenhuis reageert dat er de afgelopen periode wel veel tot stand is gekomen en vindt dat men geen tekort moet
doen aan de inzet van vele vrijwilligers en functionarissen.

2

Jan Leijenaar vindt dat instaptoernooien stijl en stijl in het algemeen meer aandacht verdienen.
Fred Buitenhuis stelt dat er zeker wel aandacht voor stijl is en dat de TBN in het kader van Focus Top 10 ook voor stijl
bezig is om zaken te regelen zoals het door een taskforce op te stellen 125 dagen trainings- en wedstrijdprogramma.
Marcel Vossen merkt op dat in 2012 juist veel aandacht voor talentontwikkeling stijl is gepland.
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Aad Boom vraagt wat wij niet-leden bieden zodat ze wel lid worden. Jeugd wordt lid om wedstrijden te doen en voor
danexamens maar wat bieden we bijvoorbeeld ouderen?
Fred Buitenhuis vindt dit een negatieve benadering. Aad Boom stelt dat zijn opmerking niet negatief bedoeld is.
Mike Fox reageert dat in Zuid diverse pilotactiviteiten zijn georganiseerd die over het algemeen goed zijn bezocht.
Tevens worden sportverenigingen persoonlijk benaderd en resulteert dit in de opgave van nieuwe leden.
Fred Buitenhuis zegt dat er gedurende het jaar heel veel activiteiten zijn en roept de mensen op om hier op af te gaan.
Jan Leijenaar merkt op dat het, voor een sportschool die een taekwondo trainer zoekt, moeilijk is om iemand te krijgen
en dat personen die de cursus hebben gevolgd meestal binnen hun eigen school lessen gaan verzorgen.
Marc van Keulen antwoordt dat er een trainerscursus loopt en dat in maart een nieuwe cursus start. Met Calibris is
gesproken over een mogelijke pilot waarbij leerlingen van een ROC Sport & Bewegen, die tijdens hun opleiding een
stage hebben gevolgd bij een door de TBN erkende trainer en bij een bij de TBN aangesloten sportschool, na hun
afstuderen tevens in aanmerking komen voor een TBN trainersdiploma. Voor de uiteindelijke trainerslicentie zal men
natuurlijk ook moeten voldoen aan eisen zoals een bepaalde minimale eigen vaardigheid in Taekwondo. Men hoeft
dan niet de reguliere bondsopleiding te volgen wat weer zorgt voor minder beslag op de beperkte capaciteit van de
opleidingscommissie. De commissie is overigens op zoek naar versterking met een aantal docenten en leercoaches.
Bonny Ribbers vraagt wanneer de deelnemers voor de trainerscursus bericht krijgen of men wordt toegelaten.
Marc van Keulen antwoordt dat de toetsingscommissie eerst moet beoordelen of men voldoet aan de
deelnamevoorwaarden en dat men vervolgens verder kijkt naar o.a. volgorde van aanmelding.
Frans de Rooij vraagt hoe het zit met bijscholingen voor licenties en of de districten hier wat voor kunnen betekenen.
Marc van Keulen antwoordt dat het hele licentiegebeuren punt van aandacht is maar dat er gelet op de beperkte
capaciteit veel tijd gaat zitten in zorgvuldige inventarisatie van bijvoorbeeld inhoud van applicatiecursussen enz.
Als er daadwerkelijk bijscholingen plaats gaan vinden kunnen de districten hier zeker een rol in spelen.
Giel-Jan van Braam vraagt hoe controle op het leraarschap plaatsvindt.
Rakesh Gajadhar antwoordt dat men bezig is met het registreren van licenties en diploma’s in de lead.
Aad Boom vraagt wie de aansluitverzoeken en eventuele voorlopige aansluitingen controleert .
Marc van Keulen antwoordt dat hij dat doet.
Diverse mensen vragen wat er aan PR wordt gedaan en Jan Leijenaar naar de vergoeding voor televisie uitzendingen.
Marc van Keulen antwoordt dat er i.v.m. de Olympische Spelen momenteel duidelijk meer belangstelling is van
bijvoorbeeld de NOS en dat deze en andere pers ook voorzien worden van informatie. Verder worden er regelmatig
persberichten verspreidt over o.a. nationale kampioenschappen, dutch open en nieuws van de nationale selecties.
Hiernaast leeft de wens om weer een bondsblad uit te brengen maar dat is afhankelijk van financiële en personele
middelen. De bijdrage uit collectieve TV gelden bestaat niet meer en de TBN is blij met elk beetje media aandacht.
Jan Leijenaar vraagt wanneer de bond wat doet aan ongeoorloofd gedrag van selectieleden.
Kenneth Schunken stelt dat als hier aantoonbaar sprake van is de staf hier zeker naar zal kijken.
Jan Leijenaar vraagt naar met het reglement tegen seksuele intimidatie en of de TBN nog vertrouwenspersonen heeft.
Fred Buitenhuis antwoordt dat NOC een pilot heeft gehouden, dat de TBN hun reglement volgt en dat de twee
vertrouwenspersonen vermeld staan op de website.

Mieke Tapia merkt op dat de criteria voor de WK junioren nog niet bekend zijn.
Fred Buitenhuis antwoordt dat deze eraan komen.
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Het jaarplan wordt per acclamatie aangenomen.
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Beert Kuiken vraagt hoe de topsportambitie zich verhoudt tot de financiële middelen.
Fred Buitenhuis geeft aan dat deze ambitie voor een groot deel afhankelijk is van eventuele subsidies uit Top 10.
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7.

Vaststellen begroting 2012 en contributies en andere bijdragen.

Marc van Keulen geeft een korte toelichting op de begroting. Ten opzichte van de vorig jaar aangenomen voorlopige
begroting zit de afwijking met name in een behoorlijk lager begroot bedrag aan inkomsten uit contributies. Gekozen is
voor een conservatief financieel beleid waarbij, met het oog op het eerder uitgesproken belang van de continuïteit van
de organisatie, de TBN geen risico wil lopen dat wel wordt uitgeven maar dat de inkomsten achterblijven. Het nu
opgenomen bedrag van EUR 220.000 is in lijn met de huidige ontvangen contributie. Een opgenomen meevaller is
een aanvullend bedrag aan Lotto subsidie voor algemeen functioneren.
Aad Boom en Mike Fox hebben vragen over de kosten centraal apparaat.
Marc van Keulen antwoordt dat van de totale kosten ad EUR 155.000 aan organisatiekosten, personele kosten en
huisvestingskosten 65% zijnde een bedrag van EUR 100.750 wordt doorbelast aan diverse beleidsterreinen. Deze
doorberekening is gebaseerd op een gemiddelde tijdsbesteding per beleidsterrein. Bijvoorbeeld een dag per week
topsport, een halve dag per week wedstrijdsport enz. De resterende niet doorbelaste 35% is voor algemene zaken.
Aad Boom vraagt waar de in de topsportbegroting opgenomen EUR 30.000 aan overige middelen uit bestaan en naar
het verschil tussen de in de topsportbegroting opgenomen EUR 50.000 aan eigen middelen en de in de dekkingsstaat
opgenomen EUR 106.000 aan contributiemiddelen voor topsport.
Marc van Keulen antwoord dat de overige middelen grotendeels bestaan uit een bijdrage die de deelnemers aan het
fulltime programma op Papendal zelf moeten betalen voor hun kamers.
De in de dekkingsstaat opgenomen EUR 106.000 bestaat naast de EUR 50.000 voor sparring ook uit EUR 25.000
voor stijl en EUR 31.000 doorbelasting AK.
Het in de sparringsbegroting opgenomen bedrag van EUR 50.000 is het maximale dat de TBN kan bijdragen aan
directe middelen voor het trainings- en wedstrijdprogramma. Als tussentijds blijkt dat andere hierin opgenomen
inkomsten achter blijven zal het programma bijgesteld moeten worden.
De begroting wordt per acclamatie aangenomen.
8.

Het voorzien in vacatures.

Er zijn geen kandidaten voor de diverse vacatures en er vinden verder geen verkiezingen plaats.
9.

Behandeling reglementswijzigingen.

Er zijn geen reglementswijzigingen te behandelen.
10.

Ingediende voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten.
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Zuid:
Status onderhandelingen contract met Kukkiwon?
Aad Boom vraagt waar dit over gaat en hoe het zit met de plannen van de ETU voor registratie van dangraden.
Kenneth Schunken antwoordt dat de Kukkiwon voorstellen voor contracten inzake danexamens rondstuurt en dat de
ETU plannen niet concreet worden uitgevoerd.
Fred Buitenhuis stelt dat we dit soort voorstellen rustig en niet overhaast bekijken.

4

Noord-Oost:
Wanneer is er weer een cursus danexaminatoren?
In 2012 gaat een cursus van start. Giel-Jan van Braam deelt mee dat men bezig is met de planning en het aanstellen
van docenten.
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Hoe gaat de TBN c.q. het hoofdbestuur om met het feit dat een deelnemer een paspoort heeft maar geen
betaalbewijs? Het verzoek van Zuid is om hier een eenduidige handleiding te hanteren.
Rakesh Gajadhar antwoordt dat men naast het bondspaspoort het betaalbewijs uit de lead dient te overleggen of de
clublijst met vermelding van betalingen en graduaties. Geen bankafschrift.
Marc van Keulen vult aan dat wordt bekeken of in geval van vergeten van het betaalbewijs de service wordt geboden
om lokaal, en tegen een administratieve fee, de betaalstatus na te gaan. Verder is men bezig om een koppeling te
kunnen realiseren met de aanbieders van toernooi organisatiesoftware.
Zuid wenst het jaarplan incl. bijlagen + begroting 2012 tijdig te ontvangen. Bij voorkeur samen met de agenda
van de ALV.
Kenneth Schunken antwoordt dat de termijnen in acht zijn genomen. Aad Boom merkt op dat de districten niet hoeven
te wachten op een uitnodiging voor de ALV om een districtsvergadering te houden. Marcel Vossen verduidelijkt dat
men de stukken liever eerder ontvangt om de mogelijkheid te hebben om ze op de districtsvergadering te bespreken.
Ingekomen stuk Aad Boom:
Waarom is er voor gekozen om in West met een bestuurscommissie van start te gaan?
Rakesh Gajadhar antwoordt dat er zo in ieder geval gestart kan worden met het organiseren van activiteiten en dat de
situatie op de eerstvolgende districtsvergadering in 2012 geformaliseerd kan worden d.m.v. een bestuursverkiezing.
Aanvulling clublijst op website met vermelding van bevoegde trainers en de aan hen verstrekte licenties.
Rakesh Gajadhar geeft aan dat er wordt gewerkt aan het opbouwen van de database.
Fred Buitenhuis stelt dat de bond hier aandacht aan gaat besteden.
Graag een duidelijke afspraak over opzetten en uitvoeren van een applicatiecursus voor oud-diplomahouders.
Kenneth Schunken antwoordt dat dit te maken heeft met de capaciteit van de opleidingscommissie en dat de huidige
cursussen prioriteit hebben.
Marc van Keulen merkt op dat de applicatiecursus wel aandachtspunt is en men hier ook echt mee aan de slag gaat.
Mike Fox vraagt de aandacht voor trainers die tientallen jaren geleden een licentie hebben gehad.
Fred Buitenhuis geeft aan dat het prioriteit heeft om dit goed in kaart te brengen.
Zoals afgesproken tijdens een ALV graag nog over geheel 2011 een uitgebreidere bestuursbesluitenlijst.
Kenneth Schunken vraagt aan de ALV wat men mist, of er behoefte aan is en of het niet meer vragen oproept.
Aad Boom antwoordt dat het gaat om alle bestuursbesluiten, behalve vertrouwelijke informatie over personen, dus
bijvoorbeeld ook sportschoolaansluitingen. De besluiten moeten ook worden vastgelegd voor de toekomst.
Giel-Jan van Braam wil graag een transparante lijst waarin staat wat er is besloten
Fred Buitenhuis stelt dat we naar een soort overzicht van besluiten door het jaar heen moeten. Ten behoeve van de
vastlegging van besluiten zal het bestuur op de voorjaarsvergadering komen met een voorstel voor registratie.

###
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Jan Leijnaar vraagt of betalingen aan selectieleden op gala’s de amateurstatus niet in gevaar brengt.
Fred Buitenhuis antwoordt dat het volgens hem maar kleine bedragen betreft.

5

Voor het sluiten van de vergadering geeft de voorzitter nog een korte toelichting op de ontwikkelingen m.b.t. de Global
Athlete License (GAL) en de verhuizing van het bondskantoor naar Haarlem. De GAL is verplicht voor deelname aan
WTF evenementen zoals WK en World Cup en zal straks ook verplicht worden voor b.v. ETU A-class evenementen.
De vraag is of het hierbij blijft. Op de site van ETU en WTF staat al de nodige informatie over deze licentie.
De onderhandelingen voor nieuwe huisvesting zijn afgerond. In 2012 zal het bondsbureau verhuizen naar een pand in
Haarlem. Naast kantoor is er ook ruimte voor commissie- of bestuursvergaderingen. Beert Kuiken vraagt waarom men
weg gaat van Papendal en waarom naar Haarlem.
Fred Buitenhuis geeft aan dat de ruimte op Papendal verouderd is en dat de locatie Haarlem praktischer is.
Marc van Keulen merkt op dat de discussie bij NOC over het afstoten van niet-kerntaken en het daaropvolgende
afbouwen van voorzieningen op Papendal ook een rol hebben gespeeld.

