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Notulen najaarsvergadering Taekwondo Bond Nederland – Nieuwegein, 28 december 2015
(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:
Afgevaardigden: G. Kanters, P. Heller, M. Moutarazak, R. Janssen, A. van de Klundert, E. van der
Weide, F. Flinsenberg, T. van de Molengraft (binnenkomst na agendapunt 6), P. Hulsbosch, G. van
Braam, R. Molle, C. Arnoldus, A. Alavi, L. Garay Narvaez, M. Dindin, T. Ismail, B. Ribbers, M. Simon,
S. van der Ham, H. Heinz en R. ten Bergen
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), M. Argoubi, R. Gajadhar en M. Vossen
Overige functionarissen / plaatsvervangers: A. Timmermans, I. Baetsen, R. Dannenberg
Afgemelde afgevaardigden en functionarissen:
A. Tapia, M. Tapia, P. van Gelder, M. Zareei, M. Pohan, R. Karia, J. Zareei, T. Oude Luttikhuis, R.
Bakker, R. Cruden, W. van Velzen en M. Rosa
1.

Opening.

De vz opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De vz memoreert aan de ONK Stijl, waaraan 18 landen deelnamen, complimenten voor de
organisatoren.
De prestaties op de EK Stijl met zoveel medailles zijn historisch, complimenten. De talentendag stijl
vorige maand was ook een succes.
De begroting is mede gebaseerd op de lotto-inkomsten. Wij moeten daar minder afhankelijk van zien
te worden. Door het omlaag gaan van infrastructuur subsidies komen sportbonden in de problemen.
EK junioren sparren: Fahd Zaouia heeft een mooie prestatie geleverd en zilver gewonnen, Jelle Plomp
brons. Brons was er ook voor Reshmie Oogink op de GP finale in Mexico. Het was jammer dat ze op
golden point verloor maar er komt een vervolg.
Is er iets voor de vluchtelingen te doen in de districten? Mogelijk kan het COA iets betekenen. F.
Flinsenberg heeft hier contact mee, het COA staat hier volgens hem wel voor open.
2.

Verkiezing notulencommissie en stemopnamecommissie.

Als leden van de notulencommissie worden benoemd: P. Heller en S. van der Ham
Als leden van de stemopnamecommissie worden benoemd: G. van Braam en B. Ribbers
3.

Mededelingen en ingekomen stukken.

De afmeldingen zullen worden genotuleerd. Verder zijn er geen ingekomen stukken ontvangen.

R. Molle geeft bij de laatste pagina aan dat Meijer Sport niet op de hoogte was van het ingebrachte
e
stuk en wil dit graag vermeld hebben. Vz citeert de 3 alinea van pagina 3 uit de notulen waarin deze
passage letterlijk is opgenomen. R. Molle kan zich hier in vinden.
Over de notulen zijn verder geen op- en/of aanmerkingen en deze worden per acclamatie vastgesteld.
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Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 30 juni 2015.
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5.

Vaststellen jaarplan en begroting 2016.

Behandeling jaarplan:
Vz. geeft paginagewijs de gelegenheid tot het stellen van vragen of maken van opmerkingen.
Pag 7: F. Flinsenberg geeft aan zich over “punt b) Arbitrage” zorgen te maken en vraagt zich af of er
voldoende wordt ingespeeld op internationale ontwikkelingen. Zo wordt komend jaar een ranking voor
IR’s geïntroduceerd waarbij een prestatie wordt gevraagd, maar dit heeft een prijskaartje (participatie
G-toernooien). Ook moeten er nieuwe uniformen worden aangeschaft. F. Flinsenberg hoopt dat de
TBN hier in de begroting rekening mee kan houden. Vz geeft aan dat de financiële mogelijkheden
beperkt zijn en vraagt de IR’s om een soort planning met bijbehorende verdeelsleutel van het
beschikbare budget vast te stellen en dit terug te koppelen naar het bondsbureau.
M. Argoubi geeft aan dat in de toekomst aanwezigheid wordt verwacht bij 3 x G1’s per jaar.
Daarnaast moet je slagen voor de cursussen. M. Moutarazak licht de exacte norm toe. Voor de WK
e
worden de 1 100 uitgenodigd. R.Gajadhar legt uit dat de techniek die nodig is voor de publicatie van
de ranking nog niet klaar is .
F. Flinsenberg: pag. 8: wat wordt er verstaan onder ‘andere beleidsterreinen’, genoemd in de eerste
regel onder hoofdstuk 7? M. van Keulen licht toe: o.a. breedtesport, technische zaken, bedrijfsvoering,
kadervorming.
De ALV stelt het jaarplan per acclamatie vast.
Behandeling Begroting:
Vz. geeft aan dat de subsidies onder druk staan en dat eigen bijdrages belangrijker worden maar dat
wel wordt geprobeerd deze beperkt te houden .
ONK-sparring is een goede activiteit waarmee we wat goed kunnen maken. ONK-Stijl was goed en
gaan we komend jaar uitbouwen. M. Moutarazak geeft aan dat indien de datum slim gepland wordt,
het aantal deelnemers hoger zal worden.
Begroting op Arbitrage (pag. 2) mogelijk te herzien. Graag richting kantoor even informeren, maar de
middelen zijn beperkt.
Vz. ligt toe bij pag 3: subsidies ten behoeve van ‘algemeen functioneren’ zijn minder geworden en
zullen in de toekomst verder afnemen. De TBN moet nadenken hoe we hier mee om moeten gaan.
Voorzichtig financieel beleid blijft van groot belang.
P. Hulsbosch vraagt of er meer bekendheid voor activiteiten kan komen en of het is te overwegen een
periodieke nieuwsbrief uit te brengen. Vz. geeft aan ook graag mensen van buiten taekwondo te
bereiken en te enthousiasmeren (meenemen naar activiteiten). E. van der Weide vraagt waarom er
geen officieel bericht naar de media uitgaat van resultaten en wil graag dat dit intensiever wordt
opgepakt. R. Gajadhar: We leveren wel aan maar men filtert wat men publiceert. Alleen de weg naar
Rio heeft gehoor bij de media. M. Vossen: bij de WK-stijl zijn alle gekwalificeerden richting lokale pers
aangekondigd. De clubs zelf kunnen hierin doorpakken. Hij geeft aan dat de pers uiteindelijk toch
bepaalt of iets wordt geplaatst en zo ja of het wordt ingekort. E. van der Weide denkt dat het vanuit de
bond meer gewicht heeft. Vz. zegt toe in de toekomst bij belangrijke evenementen centrale info naar
de pers door te spelen.
De ALV stelt de begroting per acclamatie vast.

Voorzien in vacatures.

Geen kandidaten.
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R. Molle: is het vragen van een eigen bijdrage een probleem? M. van Keulen en Vz. geven aan dat we
daar in de huidige omstandigheden al niet aan ontkomen.
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7.

Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten.

Noord-oost heeft een 2-tal voorstellen ingediend:
a) Voorstel danexamens:
Vz NO geeft aan dat het gevoel heerst dat het zowel een voor- als nadeel kan zijn als examinatoren
van verschillende districten achter de tafels zitten. Er zijn kwaliteitsverschillen in regio’s.
M. Vossen: Kwaliteitsverbetering is altijd goed. Vroeger werden de examens in het district afgenomen,
waarbij meestal examinatoren van hetzelfde district de examens afnamen. Met centralisatie is
uniformiteit nagestreefd. De TC ziet het examinatorencorps al lang als één landelijke groep uit NL en
denkt niet meer in districten. Het gevoel is er kennelijk nog. M. Vossen geeft aan dat alle
examinatoren nu op één lijst staan en als zodanig ingezet worden. Periodiek vinden
bijscholingstrainingen plaats, waar onder meer objectieve en uniforme beoordeling centraal staat.
Marcel neemt het punt mee in de TC.
Vz van NO geeft aan dat dit voorstel bedoeld is om een weg in te staan. ‘Geloofwaardigheid’ , zoals in
de kop van het voorstel staat genoemd, staat als zodanig niet ter discussie. Marcel verzoekt de
voorbeelden waaruit zou blijken dat er verschillend beoordeeld is aan te leveren. Immers alleen als hij
of de TC deze voorbeelden zien, kunnen we er wat mee. NO: de kwaliteit is geen knelpunt. De
voorbeelden willen we bespreken. Het gevoel is er, mogelijk is dit nog een erfenis uit het verleden. G.
van Braam: Per veld wordt getracht uit elke district een examinator aanwezig te laten zijn. Er wordt
echter ook rekening gehouden met mogelijk examineren van eigen leerlingen, iets dat voorkomen
moet worden. Ook is de combinatie van stijl- versus sparringgerichte examinatoren van belang.
Samenstellen van een examencommissie is dus veel complexer dan louter rekening te houden met de
districtsafkomst. Bij het laatste examen zijn er 6 examinatoren afkomstig uit Noord-oost uitgenodigd,
uiteindelijk kwamen er 2.
F. Flinsenberg: waarom wordt een dergelijk voorstel meteen in de ALV gebracht en is niet eerst de
weg naar de coördinator gezocht. Hij geeft zojuist toch een plausibele verklaring voor de
samenstelling van de examencommissies. Vz NO geeft aan dat dit inderdaad de goede weg zou zijn
geweest. F. Buitenhuis geeft aan dat we ermee aan de slag gaan.
b) Voorstel: district kampioenschappen Stijl:
Dit voorstel is in een eerder stadium ingebracht. Vz. NO geeft aan dat dit voorstel wel eerder
besproken is met stakeholders. Dit was echter niet bevredigend, daarom is dit thans alsnog als
agendapunt ingebracht.
A. Timmermans: er is over gesproken op een bijeenkomst in Haarlem met vertegenwoordigers van
alle districten, coördinatoren en de stijlbegeleidingsgroep. Binnen de districten hebben
kampioenschappen plaatsgevonden. Daarna komen de kampioenen uit voor hun district. Concept is
er, maar om diverse redenen is dit nog niet volledig uitgerold. Vz. geeft aan dat het mooi is dat de
districten dit opnemen. M. Moutarazak: er komt een evaluatiemoment.
Vz. geeft aan dat het punt dat openstaat op de actielijst, te weten de toegezegde declaratierichtlijnen
inmiddels in concept klaarliggen en nader worden uitgewerkt.
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M. van Keulen heeft nog een mededeling voor de aanwezige trainers/functionarissen. Er komen
vragen binnen over hoe en in welke gevallen een WTF-licentie moet worden aangevraagd. Dringend
wordt verzocht de gepubliceerde info te raadplegen. Advies is de kaart tijdig aan te vragen en hier niet
te laat mee te starten.
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Vz bedankt allen voor hun aanwezigheid.
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R.Gajadhar: De inschrijving voor het ONK sparren gaat alleen nog via het WTF-systeem. Schrijf tijdig
in. Op het bondsbureau moeten rond die tijd vele, merendeels buitenlandse deelnemers worden
ondersteund. Geef daarom tijdig de inschrijvingen door. Ongeacht de discipline (stijl/sparren),
deelnemer of official, voor elke functie die wordt uitgeoefend, dien je een licentie te hebben.

ACTIELIJST:
1.

Actualiseren declaratierichtlijnen 30.06.2015

2.

Vaststellen planning en verdeelsleutel IR budget 28.12.2015

3.

Aandachtspunten beoordeling danexamens bespreken in TC 28.12.2015

4.

Evalueren opzet stijlwedstrijden 28.12.2015
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