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Notulen najaarsvergadering Taekwondo Bond Nederland – Nieuwegein, 29 december 2014
(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), M. Argoubi, R. Gajadhar en M. Vossen.
Afgevaardigden: P. Heller, M. Moutarazak, R. Janssen, A. van de Klundert, E. van der Weide, T. van de Molengraft,
F. Flinsenberg, P. Hulsbosch, M. Smit, G. van Braam, R. Molle, M. Zareei, C. Arnoldus, M. Pohan, L. Garay Narvaez,
M. Dindin, T. Ismail, J. Leijenaar, A. Heinz, T. Oude Luttikhuis, R. Bakker, M. Simon en S. van der Ham.
Overige functionarissen / plaatsvervangend afgevaardigden: A. Timmermans, V. Louisa, M. Pluijmakers en H. Aykac
Afgemelde afgevaardigden en functionarissen:
G. Kanters, A. Tapia, M. Tapia, R. Munoz-Gonzales, P. Dibbets, P. van Gelder, A. Alavi, R. Karia, J. Zareei,
P. Wennekes, B. Ribbers, R. Crutzen, I. Baetsen, R. Cruden, M. Babrshekan, R. Dannenberg en M. Rosa
1.

Opening.

F. Buitenhuis opent de vergadering.
2.

Verkiezing notulencommissie en stemopnamecommissie.

Notulencommissie: J. Leijenaar, S. van der Ham en P. Heller
Stemopnamecommissie: G. van Braam en M. Zareei
3.

Mededelingen en ingekomen stukken.

Er zijn 23 stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig.
F. Buitenhuis stelt dat er veel vrijwilligers actief zijn, dat dit belangrijk is voor de TBN en dat men daar trots op is.
Tevens geeft hij een compliment voor het werk van het bondsbureau. De grote toename van internationale toernooien
legt wel veel druk op het bondsbureau.
Samen met RTC Eindhoven is een traject voor talentontwikkeling ingezet. Dit is professioneel opgepakt door P. Heller
en M. el Boujjoufi. Er zijn meerdere plekken die enthousiast zijn en die geïnteresseerd zijn in taekwondo. Soms is hier
wel wat meer tijd voor nodig.
Diverse functionarissen van de TBN hebben momenteel een belangrijke positie in de ETU.
In 2014 heeft de TBN een fantastisch ONK gehad. Met de G2 status is het één van de beste toernooien in de wereld.
De editie 2015 heeft ook weer een G2 status en zal 3 wedstrijddagen zijn waarbij het junioren en cadetten toernooi al
vol zit. De organisatie is niet eenvoudig.

e

Bij stijl heeft talent Joel van der Weide op de WK een 5 plek behaald waarbij er zeer weinig verschil was met de
e
prijswinnaars. Ata Alavi behaalde een 3 plaats en bewijst hiermee iedere keer weer bij de wereldtop te behoren.
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Nederland heeft een goede prestatie geleverd met 3 spelers op de Jeugd Olympische Spelen. Hier is ook de eerste
Nederlandse olympische taekwondo medaille ooit behaald. Het zwaartepunt hierbij lag vooral in de prestatie om te
e
kwalificeren. Daarnaast hebben 3 spelers uit de talentengroep meegedaan aan de 1 WK cadetten waarvan 2 een
kwartfinaleplaats wisten te bereiken en is er een bronzen medaille behaald op de WK junioren.

1

Reshmie Oogink heeft een bijzondere prestatie neergezet door de GP finale te winnen. Zij heeft hiermee een zeer
goed uitgangspunt voor Rio2016.
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De WTF wil het Global Membership System invoeren voor ieder lid binnen Europa. Binnen de ETU is hierop een
wijzigingsvoorstel ingediend en aangenomen.
4.

Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 30 juni 2014.

F. Flinsenberg vraagt hoe het zit met de initiatieven in Den Haag.
F. Buitenhuis wil eerst vaststellen of wat de vorige vergadering gezegd is correct in de notulen is verwoord.
M. Pohan wil graag een terugkoppeling inzake een aantal punten.
Over de notulen zelf zijn verder geen op- en/of aanmerkingen en deze worden bij acclamatie vastgesteld.
Naar aanleiding van de opmerking in de notulen dat in de toekomst meer communicatie belangrijk is vraagt
F. Flinsenberg waaruit dat bestaat.
F. Buitenhuis antwoordt dat dit is het publiceren van stukken op de website en meer overleg met NOC.
M. van Keulen vult aan dat de jaarverslagen en besluitenlijsten van de afgelopen 4 jaar nu op de website staan.
J. Leijenaar merkt op dat er nog geen communicatie richting de leden is geweest over de seniorenbondscoach.
M. Pohan vraagt wat er met diverse in de vorige vergadering besproken punten is gebeurd.
R. Janssen stelt voor een actiepuntenlijst op te nemen en daar vervolgens een terugkoppeling op te geven. Dit is
eventueel met terugwerkende kracht uit de notulen te halen.
F. Flinsenberg vindt een actielijst een goed idee en het bestuur neemt deze wens over.
F. Flinsenberg vraagt naar de commissie voor het opgeven van leden.
F. Buitenhuis antwoordt dat er in de districten is gesproken over verdere invulling.
F. Flinsenberg stelt voor om de laatste wedstrijdreglementen te publiceren.
F. Buitenhuis antwoordt dat het moment van ingang van de reglementen lastig is.
M. Argoubi stelt dat de WTF nieuwe reglementen eerst uitprobeert.
F. Buitenhuis geeft aan dat duidelijk moet zijn welke versie we in NL hanteren en dat deze gepubliceerd moet worden.
F. Flinsenberg vraagt naar de maatregelen om meer leden te krijgen.
F. Buitenhuis antwoordt dat dit in overleg met de districten plaatsvindt.
V. Louisa reageert dat er vergaderingen zijn geweest in de districten en dat deze er in 2015 mee aan de slag gaan.
Men vindt onder meer dat er meer profijt zou moeten zijn van het lidmaatschap en dat de communicatie in de scholen
zelf naar de leden toe over wat er aan activiteiten is beter kan.

R. Janssen vraagt naar de rol van de RTC’s en het aantal.
F. Buitenhuis stelt dat gestreefd wordt naar zoveel mogelijk spreiding.
P. Heller informeert dat de TBN en Topsport Brabant ondersteuning bieden aan talenten in een cirkel rond het RTC
Eindhoven en dat er diverse leerlijnen worden aangeboden. Er zijn onder meer een krachtsportprogramma en
workshops.
J. Leijenaar merkt op dat de Gelderse Sport Federatie dit ook doet.
F. Buitenhuis zegt dat er in Eindhoven een centrale training wordt aangeboden.
P. Heller merkt op dat het om officieel geregistreerde talenten gaat.
M. van Keulen verduidelijkt dat het om doorlopende leerlijnen gaat en dat het programma primair bedoeld is voor
benoemde talenten.
M. Moutarazak vraagt of dit ook van toepassing is op stijl.
M. van Keulen antwoordt dat stijl in tegenstelling tot sparring geen door NOC”NSF erkend topsport onderdeel is.
R. Molle vraagt of er ook rekening wordt gehouden met clubs in het midden van het land.
F. Buitenhuis antwoordt dat het vooral grote steden zijn die dit aanbieden.
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Vaststellen jaarplan en begroting 2015.
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5.
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R. Molle merkt op dat er een soort flow ontstaat die doorgezet zou moeten worden naar meerdere plaatsen.
J. Leijenaar vraagt hoe het staat met de realisatie van de ambities bij stijl.
M. Vossen antwoordt dat er in het afgelopen jaar veel zaken zijn gerealiseerd, dat er onder meer een nieuw
begeleidingsteam is en dat er veel trainingen zijn aangeboden. Wel moeten er nog meer trainingsuren zijn. Dit is een
kwestie van individueel doorvoeren.
J. Leijenaar geeft een compliment aan de afdeling stijl voor het resultaat wat met beperkte middelen is behaald.
R. Janssen vraagt naar de gevolgen en het bereik van de op het gebied van social media ingezette activiteiten.
P. Heller antwoordt dat uit rapportages vanuit onder meer facebook blijkt dat na het posten van een berichtje er een
bereik van 6000 å 7000 is.
Het jaarplan wordt per acclamatie vastgesteld.
F. Flinsenberg vraagt of in de begroting ook een eigen bijdrage van internationale scheidsrechters is opgenomen.
M. van Keulen antwoordt dat alleen het declarabele deel van de kosten is opgenomen.
F. Flinsenberg vraagt naar de IR-bijscholing.
M. van Keulen antwoordt dat dit eventueel incidentele uitgaven zijn.
F. Buitenhuis stelt dat hier rekening mee wordt gehouden.
M. Zareei vraagt of er andere inkomsten kunnen worden gegenereerd. Bijvoorbeeld bij wedstrijdsport.
F. Buitenhuis antwoordt dat bij onder meer de ONK de inkomsten bestaan uit recettes en deelnamegelden.
R. Molle vraagt naar de ONK2014.
M. van Keulen antwoordt dat deze was begroot op 1050 deelnemers.
M. Zareei vraagt hoe er grote sponsoren kunnen worden binnengehaald en of er een sponsorplan ligt.
R. Gajadhar vraagt naar een voorstel.
M. Zareei denkt aan een commissie.
E. van der Weide vindt dat dit een professionele aanpak vergt.
R. Gajadhar merkt op dat dit gestructureerd moet zijn en dat dit veel tijd en middelen kost.
J. Leijenaar stelt dat er toentertijd heel veel tijd en professionele ondersteuning is geïnvesteerd in een EK te
Rotterdam en dat dit behalve goede relaties geen concreet resultaat heeft opgeleverd.
F. Buitenhuis vraagt om, indien we zelf relevante relaties in het bedrijfsleven hebben, deze aan te geven bij de TBN
zodat we de betrokkenen eventueel kunnen uitnodigen voor de ONK.
F. Flinsenberg merkt op dat het vinden van een grote sponsor misschien een brug te ver is voor de TBN.
F. Buitenhuis reageert dat dit in Nederland moeilijk is.
De begroting wordt per acclamatie vastgesteld.
6.

Voorzien in vacatures.

F. Buitenhuis merkt op dat hier geen stukken voor zijn ontvangen.
7.

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

###
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A. Timmermans vraagt om duidelijk te beschrijven hoe de procedure is voor de aanvraag van een activiteit.
R. Gajadhar antwoordt dat het proces wordt uitgewerkt en dat het formulier wordt geactualiseerd.
F. Flinsenberg merkt op dat je onder meer zou kunnen aangeven hoe lang het duurt voordat men antwoord krijgt.

3

District Zuid-Nederland:
1)
Wat is de procedure om een activiteit aan te vragen, staat dit ergens vast en wat zijn de criteria. Indien dit niet
vastligt, dan zou het wel vastgelegd dienen te worden, op de website, zodat het voor een ieder duidelijk is.
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ACTIELIJST:
1.

Organiseren voorbereidingstrainingen danexamens

2.

Instellen Para-commissie

3.

Hanteren actielijst

4.

Publiceren actueel gehanteerde wedstrijdreglement

5.

Duidelijk beschrijven procedure aanvraag activiteit en actualiseren aanvraagformulier
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