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Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - NBC Nieuwegein, 29 Juni 2010 (vastgesteld)
Aanwezig:
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden)
Afgevaardigden Zuid: P. Heller, A. van de Klundert, T. van de Molengraft, M. Tapia, R. Janssen, M. Vossen, F. Coffa
en R. Isbouts
Afgevaardigden West: A. Boom, L. Garay Narvaez, J. Leijenaar, A. Alavi, J. Zareei, R. Cruden, M. van Keulen,
C. Ural, C. Ramdjiawan en M. Pohan
Afgevaardigden Noord-Oost: R. Folson, B. Oude Luttikhuis, B. Ribbers, S. van der Ham en J. Heinz
Afgemeld:
Bondsbestuur: M. Muskens (bestuurslid)
Afgevaardigden Zuid: M. Moutarazak, A. Tapia, M. Jansen en R. Munoz-Gonzales
Afgevaardigden West: M. Zareei, G. van Braam en M. Mandersloot
Afgevaardigden Noord-Oost: L. Verboom, D. de La Combe en P. Wennekens
1.

Opening.

Dhr. Buitenhuis opent de vergadering en benadrukt dat 2009 een bijzonder jaar was met een ad-interim commissie en
na de verkiezing tijdens de voorjaarsvergadering het huidige bestuur. Het nieuwe bestuur werd geconfronteerd met
een niet meer aanwezige bondsorganisatie. Op veel fronten waren zaken misgegaan en professionals die waren
ingeschakeld voor het opzetten van de organisatie hadden gefaald. Het cluster van samenwerkende bonden was
nagenoeg ter zielen en de financiële positie was danig verslechterd. Kort na zijn aantreden constateerde de voorzitter
ook nog eens dat 61.000 euro eigen kapitaal was afgesnoept omdat de bijdrage uit contributiemiddelen aan topsport
i.p.v. de afgesproken 55.000 euro al meer dan 115.000 euro bedroeg. Het was zeer vervelend om te ervaren dat men
stukken ter ondertekening voorlegde waarmee de voorzitter deze overschrijding zou accepteren. Het bestuur heeft dit
omgezet in daadkracht en na intensief overleg bereikt dat de TBN de niet afgesproken overschrijding terug krijgt. De
heer Kaper van NOC*NSF is als aanspreekpunt voor de TBN inmiddels vervangen door een nieuwe accountmanager.
Het bestuur heeft de door de interim-commissie gepresenteerde cijfers over 2008 zodanig gecorrigeerd dat er een
goedkeurende accountantsverklaring kon worden afgegeven. Verder heeft de Toekennings- en Advies Commissie van
NOC*NSF in februari jl. beslist dat de aanvraag van subsidiegelden voor 2010 is toegekend.
Er is een nieuwe sponsorovereenkomst met Daedo voor de levering van kleding en materialen aan de nationale
selecties maar ook voor het beschikbaar stellen van wedstrijdmatten en de electronic bodyprotector. Hiervoor zijn niet
alleen afspraken gemaakt met Daedo Nederland maar ook met Daedo International. Een positieve fieldtest van deze
protectors op de NK heeft geresulteerd in erkenning door de WTF.
De Dutch Open 2010 heeft de status van een WTF-erkend toernooi waarbij de resultaten meetellen voor de wereld
ranking van de atleten. Het evenement was sportief zeer geslaagd en is dit jaar budgettair neutraal georganiseerd.
Er is een goedkeurende accountantsverklaring voor de jaarrekening 2009 waarbij het bestuur zelf alle specificaties en
analyses van activiteiten waaronder de ONK heeft moeten aanleveren. Er is een bespreking geweest met NOC*NSF
waarbij gesteld is dat de TBN vrij is de bondsorganisatie met eigen middelen voort te zetten. De TBN vertrekt bij de
JBN en heeft inmiddels per 1 augustus a.s. een nieuwe directeur aangesteld in de persoon van de heer Van Keulen.
2.

Verkiezing notulen commissie.

Per acclamatie worden gekozen: M.Tapia, S. v.d. Ham en J. Heinz
3.

Verkiezing stemopname commissie.

Per acclamatie worden gekozen: B. Ribbers, R. Folson en A. Boom
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4.

Mededelingen en ingekomen stukken.

Bij de opening zijn al diverse mededelingen gedaan. Verder zijn agendapunten ingediend vanuit de districten Zuid en
West en is een email met opmerkingen ontvangen van de heer Boom. Dit laatste betrof o.a. het niet tijdig aanleveren
van de agendapunten van District Zuid. Het bestuur heeft echter besloten deze agendapunten zelf aan de agenda toe
te voegen. De opmerking over de bestuursverkiezing zal tijdens het betreffende agendapunt worden behandeld.
Inzake de opmerking met betrekking tot het rooster van aftreden stelt het bestuur dat dit inderdaad een statutaire
verplichting is maar dat daar nu geen prioriteit aan is gegeven. Er is nu eindelijk sprake van een bestuur dat goed kan
samenwerken en dit is zeer belangrijk voor de continuïteit en een krachtige positie van de TBN. De heer Boom vindt
het belangrijk dat er een rooster van aftreden is om te voorkomen dat bijvoorbeeld alle bestuursleden gelijk aftreden
en is benieuwd naar de mening van de ALV.
De heer Vossen zegt dat dit mee kan worden genomen bij het beoordelen van de reglementen maar steunt nu het
bestuur. Op de heer Boom na is de rest van de ALV het in deze ook eens met het bestuur.
5.

Notulen ALV 23 November 2009.

De notulen worden per pagina doorgenomen. De op- en aanmerkingen van de notulencommissie zijn verwerkt.
Opmerkingen:
Mw. Tapia inzake presentielijst:
Bij aanwezigen toevoegen M. Zareei als afgevaardigde West en bij stemopname commissie toevoegen B. Ribbers.
Dhr. Van Keulen inzake vaststellen notulen ALV juni 2009:
e
Jaarverslag 1 helft 2008: opmerking was “Het opstellen van een compleet jaarverslag was een formele vereiste die in
het kader van het waarnemen van de lopende zaken behoorde tot de taak van de commissie;
De vele op- en aanmerkingen betroffen de door de commissie voorgelegde jaarrekening 2008;
Rob Greevink sprak niet over een eventuele trainingsgroep maar over een trainersgroep.
Dhr. Van Keulen inzake jaarverslag 2008:
Cyriel Ramdjiawan merkte op dat Mitchel Ramdjiawan ook vermeld moest worden bij de individuele prestaties.
Dhr. Kuiken inzake jaarrekening 2008:
De correcte vermelding van zijn naam is Beert en niet Berend.
Mw. Tapia inzake vermelde feiten jaarplan 2010:
e
e
De dames zijn naar de 59 plaats gezakt en de heren naar de 41 plaats.
Dhr. Van Keulen inzake samenwerkingsverband:
“De ALV geeft nadrukkelijk slechts het mandaat voor een eventuele samenwerking in de vorm van een servicecenter”.
Per acclamatie wordt besloten de notulen vast te stellen met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.
6.

Rapportage 2009.

Jaarverslag
Inzake de wijze waarop is omgegaan met de aanbevelingen van Goed Sportbestuur wordt de volgende passage
opgenomen bij Algemeen bestuurlijke zaken: “Het bestuur is in 2009 bezig geweest met verdere implementatie van de
aanbevelingen van Goed Sportbestuur in de bondsorganisatie. Inmiddels is een topsportstatuut ontwikkeld en een
handleiding nationale selecties samengesteld. Er is een beleidsvormend / toezichthoudend besturingsmodel
aangenomen en bij de invulling van de bestuursfuncties is rekening gehouden met de competenties van
bestuursleden. Vele aandachtspunten zullen echter nog nader praktisch ingevuld moeten worden voordat we kunnen
spreken van het voldoen aan alle aanbevelingen”.
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Voor de volledigheid wordt vermeld dat voor het verslag tevens gebruik is gemaakt van de stukken van de ad-interim
commissie zoals de nieuwsbrieven en berichten op de website.
Dhr. Coffa vindt dat het verslag aangaande Stijl voortaan uitgebreider moet worden weergegeven en Mw. Tapia geeft
aan dat het WK in Ankara een jaar eerder was.
Inzake opleidingen is zowel voor de trainersopleiding niveau 3 als voor niveau 2 een positief oordeel afgegeven door
de instantie die, in opdracht van het ministerie van VWS, het auditsysteem heeft uitgevoerd.
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen wordt het jaarverslag per acclamatie vastgesteld.
Jaarrekening
Dhr. Buitenhuis licht de cijfers toe.
Blz.4: De verdeling van overige vorderingen en overlopende posten staat vermeld op blz.8. Er is enige twijfel bij de
post tv-gelden maar voor de rest komt alles binnen of is al ontvangen.
Blz.5: Het verenigingsvermogen is teruggelopen naar 141.000 euro. Als er niet was ingegrepen ten aanzien van de
overschrijding bij Sparring was dit zelfs uitgekomen op 80.000 euro.
Mw. Tapia blz.9: Hoe zit het met de post onderbesteding EJK stijl ad 1365 euro ?
Dhr. Schunken: Onderbesteding is apart vermeld omdat subsidie voor senioren en junioren apart wordt afgerekend.
Blz.10 punt 1h organisatie topsportevenementen: De Dutch Open Sparring 2009 was begroot met een positief
resultaat van 3.000 euro maar heeft een verlies opgeleverd van 16.000 euro.
Dhr. Ramdjiawan blz.10: Waarom zijn uitgaven talentontwikkeling veel hoger als in 2008 ?
Van Keulen: Dit is slechts een andere presentatie. Voor een duidelijke aansluiting bij de verstrekte subsidie zijn de
personele kosten voor talentontwikkeling in tegenstelling tot vorig jaar nu ook gepresenteerd bij talentontwikkeling.
Blz.12 Lasten trainer niveau 3: Opbrengsten ad 15.000 euro zijn ontvangen en geboekt in 2008.
Blz.14: De personele kosten bedroegen in het eerste halfjaar 50.000 euro en in het tweede halfjaar slechts 10.000
euro omdat er nagenoeg geen personeel meer was. Bij de huisvesting ontbreken de huurkosten van 1 kwartaal.
Dhr. Boom blz.15: In 2008 was de post dubieuze debiteuren 70.000 en nu 145.000 euro. Graag een verklaring ?
Dhr. Buitenhuis: De JBN hanteerde een vervuild bestand voor het versturen van de acceptgiro’s. Hierdoor zijn ten
onrechte allerlei oud-leden gefactureerd. De voor deze personen openstaande contributie is niet correct en dient dus
als oninbaar te worden voorzien. Inmiddels heeft de financiële commissie het bestand aanzienlijk opgeschoond maar
de JBN had als commentaar dat de lijst nog steeds vervuild is en dat dit 4 jaar geleden al het geval was.
Dhr. Vossen: Er is 182.000 euro minder baten en 102.000 euro minder lasten als begroot. Het lijkt alsof we niet goed
begroten. Hoe verhoudt de stand van zaken nu zich tot de begroting ?
Dhr. Buitenhuis: De op de najaarsvergadering voorgelegde begroting moet altijd worden aangepast afhankelijk van de
definitieve subsidietoewijzingen. Met name de contributie inkomsten zijn in 2009 echter tegengevallen.
In 2010 is door in het eerste halfjaar alleen gebruik te maken van een uitzendkracht tot nu toe minder uitgegeven dan
begroot. Er zal meer zekerheid van inkomsten zijn als er gebruik wordt gemaakt van automatische betalingen.
Dhr. Vossen: Het bestuur is goed bezig met de breedtesport maar er moet meer worden gedaan met het hiervoor in
de begroting opgenomen budget. Het niet bestede deel zou beschikbaar moeten blijven voor breedtesport.
.
Dhr. Buitenhuis meldt dat door de grote toename van internationale toernooien in de toekomst goed moet worden
begroot ten aanzien van het uitzenden van de internationale scheidsrechters.
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Dhr. Van Keulen: In 2002 had de TBN een negatief eigen vermogen van 125.000 euro, eind 2008 was dit omgebogen
naar een positief saldo van 226.000 euro. In 2009 is echter weer een aanzienlijk verlies geleden. Positief voor 2010 is
dat het resultaat van de ONK ruim 17.000 euro beter is als in 2009. Investeren in breedtesport is belangrijk voor de
ledengroei en het zo bewerkstelligen van meer contributie inkomsten.
Verslag Financiële Commissie
Dhr. Kuiken meldt dat de commissie controle heeft uitgevoerd en dat daar een aantal aanbevelingen zijn uitgekomen.
Er wordt gewezen op het continuïteitsgevaar van de bond en men komt met het voorstel op de najaarsvergadering de
contributie te verhogen met 5 euro om de inkomsten te verbeteren. Tevens is geconstateerd dat er van de vorig jaar
gedane aanbevelingen een aantal niet zijn doorgevoerd in de administratie zoals het verwijderen van niet betalendeen oud-leden en het invoeren van een projectadministratie.
Dhr. Vossen: Is het voorstel tot contributieverhoging al nader uitgewerkt en is al helder wat de gevolgen zijn ? Er
komen bezuinigingen aan en zijn er geen andere mogelijkheden om financiële voordelen te verkrijgen zonder terug te
vallen op de leden. Wat zijn de contributies bij andere bonden ?
Dhr. Kuiken geeft aan dat het een suggestie is. De beslissing wordt overgelaten aan de ALV.
Dhr. Buitenhuis meldt dat het gebruikelijke percentage verhoging wat mag worden doorbelast in 2010 niet is gebeurd
en legt de nadruk op automatische incasso waar de meeste winst te behalen is.
Dhr. Leijenaar: Verhoging zal tot ledenverlies leiden. Er moet eerst worden geïnvesteerd in de breedtesport en daarna
moet pas worden gekeken naar een eventuele verhoging van de contributie.
Dhr. Ramdjawan meldt dat de kascommissie ook de taak heeft om oplossingen voor financieel beheer aan te dragen.
De commissie signaleert de bedreiging dat er meer is uitgegeven als ontvangen en dat verhoging van de contributie
een mogelijke oplossing is.
Dhr. Buitenhuis geeft aan dat je als kascommissie financieel onderlegd moet zijn maar niet alles van
subsidieregelingen kunt weten. Hij onderschrijft ook op het gebied van financiën het belang van continuïteit.
Mw. Tapia: Kan men duidelijk maken waarom er zo is ingeteerd op het eigen vermogen ?
Dhr. Buitenhuis stelt dat er voorheen een werkend bestuur was dat daardoor aanzienlijk heeft bespaard op
personeelskosten. Dhr. Kuiken meldt dat de dubieuze debiteuren sterk gestegen zijn maar dat hij niet specifiek kan
zeggen waar het verlies zit. Dhr. Buitenhuis meldt dat de ONK t.o.v. de begroting een verlies had van 19.000 euro, er
een kostenpost was van 22.000 euro aan een interimmanager, 50.000 euro minder contributie inkomsten en meer
uitgaven aan o.a. de accountant.
Dhr. Leijenaar geeft aan dat hij de financiële situatie zorgwekkend vind en wil weten hoe het zit met het opzegtermijn
bij de JBN. Dhr. Buitenhuis meldt dat de opzegtermijn bij de JBN geen probleem is en dat het belangrijk is om snel zelf
een goede organisatie neer te zetten.
Dhr. Boom is verbaasd over de bevindingen en aanbevelingen m.b.t. declaraties. Er is een bijeenkomst met Peter van
Loo geweest op Papendal en er is een duidelijke Excelsheet waarin uitgebreid vermeldt staat wat de richtlijnen zijn
voor declaraties. Naar aanleiding van het advies om een standenregister bij te houden voor de zwarte band meldt hij
dat na ieder examen zo’n lijst is opgesteld en naar JBN en bondsbureau is verstuurd met daarin aangegeven wie recht
had op teruggave van het Kukkiwon registratiebedrag.
Dhr. Kuiken meldt dat ze graag uitgelicht zouden zien wie examen doet en hoeveel geslaagde en gezakte
deelnemers er zijn om zo een goed overzicht te krijgen. Deze lijsten zijn niet gezien tijdens de controle maar als deze
er wel zijn is dit punt van tafel. De reactie op het eerste punt is dat men wil kijken of de richtlijnen goed zijn toegepast
en deze eventueel wil actualiseren.
Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten en décharge bondsbestuur
Per acclamatie wordt de jaarrekening goedgekeurd en wordt décharge verleend aan het bondsbestuur.
Dezelfde leden van de Financiële Commissie worden opnieuw voor een jaar benoemd.
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Pauze: Dhr. Ramdjiawan is vertrokken en Dhr. Alavi is gearriveerd.
7.

Vernieuwing en upgrading statuten en reglementen.

Dhr. Schunken meldt dat de statuten dateren uit 2002, dat er ondertussen veranderingen zijn geweest en dat er nu
actieve districtsbesturen in Zuid en Noord-Oost zijn. Tijdens vergaderingen en andere bijeenkomsten zijn vragen naar
voren gekomen voor een update van reglementen en statuten zo zijn er in de statuten bijvoorbeeld verwijzingen naar
bepalingen in reglementen die niet corresponderen. Er is een tijdsplanning gemaakt maar het is waarschijnlijk niet
realistisch om deze stukken af te kunnen hebben tijdens de najaarsvergadering 2010.
Dhr. Van Keulen voegt toe dat het in verband met de code Goed Sportbestuur belangrijk is om deze stukken te
behandelen in de najaarsvergadering. Er zijn een aantal minimale kwaliteitseisen die statutair moeten worden geborgd
voor 1 januari 2011 omdat dit anders nadelige consequenties heeft voor de lotto-gelden.
Dhr. Schunken meldt dat gestreefd wordt om in juli een werkgroep te benoemen die daarna bijeenkomsten plannen
zodat de belangrijkste wijzigingen voor de ALV gereed zijn en indien noodzakelijk wat meer tijd te nemen voor de
overige zaken. Hij vraagt de ALV in te stemmen met dit voorstel.
Dhr. Leijenaar merkt op dat dit i.v.m. kostenbesparing beter in een keer gedaan kan worden.
Dhr. Schunken meldt dat voor het wijzigen van de statuten een notariële akte nodig is en voor het wijzigen van
reglementen en andere uitvoeringsbesluiten alleen toestemming van de ALV. Streven wordt om alles in de
najaarsvergadering te behandelen en dan in 1 keer vast te stellen.
Mw. Tapia verzoekt of in het districtsreglement duidelijk de procedure van verkiezingen kan worden opgenomen.
De ALV stemt in met het voorstel.
8.

Ingebrachte agendapunten.

District West
8.1.1 Coördinatie op wedstrijden door TBN en handhaving van de in de wedstrijdvergunning gestelde criteria.
Dhr. Gajadhar meldt dat op 4 september overleg plaatsvindt met de nationale scheidsrechters- en jurycoördinator.
Dhr. Boom vraagt wanneer dit ingaat omdat in september het nieuwe seizoen begint. Dhr. Gajadhar meldt dat het
streven is om dit per 1 oktober af te ronden.
Dhr. Zareei vraagt of kan worden gekeken naar het punt dat er bij de A-klasse internationaal 3 rondes worden
gespeeld terwijl dit in Nederland vaak maar 2 rondes zijn. Dit gaat ten koste van de kwaliteit.
Dhr. Gajadhar meldt dat dit zeker aandacht heeft maar dat het voor privéorganisatoren budgettaire problemen
oplevert. Bij het overleg van 4 september kan er worden gekeken naar een eventuele oplossing. Dhr. Buitenhuis vult
aan dat het volgens de WTF-regels formeel is toegestaan om 3 x 1,5 minuut te spelen.
Dhr. Boom merkt op dat de betreffende A-klasse sporters in Nederland een beperkte groep zijn en dat de rest
beginnend A-klasse is. Dhr. Gajadhar meldt dat geprobeerd wordt om dit jaarlijks op 1 of 2 toernooien te realiseren.
8.1.2 Opstellen van klachtenregeling.
Dhr. Schunken meldt dat de TBN in het kader van het voldoen aan de minimale kwaliteitseisen moet beschikken over
een geldend en door de ALV goedgekeurde klachtenregeling die verankerd is binnen de statuten van de bond.
Voorstel is om dit mee te nemen in de najaarsvergadering. Dhr. Boom merkt op dat het ligt aan de klacht omdat er ook
al een tuchtrecht is waar een en ander officieel behandeld wordt. Er moet goed gekeken worden naar wat er al is
vastgelegd in het tuchtrecht.
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8.1.3 Duidelijkheid t.a.v. de stand van zaken en plannen voor topsport sparring en stijl.
Stijl
Dhr. Schunken geeft een presentatie over stijl. Momenteel is er geen centraal programma. Naar aanleiding van de
evaluatie van EK en WK is afscheid genomen van topsportcoördinator en teammanager. Er is gekozen om de
trainingsprogramma's binnen de clubs te laten plaatsvinden. Er zijn nu 2 tot 3 clubs met een topsportprogramma.
In 2010/2011 staan een WK, EK en Universiade op het programma. Er nemen ook 2 sporters van de stijlgroep deel
aan de WK studenten. De opgestelde talentprofielen zijn goedgekeurd door NOC*NSF. Conform deze profielen
trainen recreanten 2 tot 4 uur per week, talenten 10-12 uur en de top meer dan 12 uur. De programma's binnen de
eigen clubs moeten dit gaan waarmaken. Het beschikbare budget van de bond is ontoereikend als er geen extra
middelen bij komen van NOC*NSF.
Het voorgenomen programma is om te beginnen met de breedtesport. District Zuid is bezig met het opzetten van
recreatieve stijltrainingen en ook in West worden stijltrainingen opgezet. Het is de bedoeling om in 2011 vanuit de
districten een nationaal talentenprogramma op te bouwen met sporters die regelmatig centraal gaan trainen. Bij de
senioren gaat de bond een facilitaire rol spelen richting de clubs die zelf een hoogwaardig programma aanbieden
omdat de bond niet de financiële middelen heeft om zelf een fulltime programma aan te bieden.
Dhr. Leijenaar merkt op dat de interim-commissie in de ALV gemeld heeft dat er een bedrag van 50.000/75.000 vanuit
NOC*NSF binnen zou komen. Waar is dat geld dan ?
Dhr. Schunken zegt dat nadat Stijl een categorie 1 sport was geworden een 75-dagenprogramma is ingediend bij
NOC*NSF en dat daar is uitgekomen dat het maximale bedrag dat gesubsidieerd wordt niet hoger is dan voorgaande
jaren, wat neerkomt op 15.000 euro.
Dhr. Van Keulen voegt toe dat doordat stijl categorie 1 sport is, het topsportonderdeel nu wel in aanmerking komt voor
deelnamesubsidie, het WK wordt voor 70% gesubsidieerd mits het subsidiabele kosten betreft. Om in aanmerking te
komen voor de basisbijdrage voor topsport moet echter voldaan worden aan een aantal voorwaarden waaronder een
programma van minimaal 75 dagen dat onder regie staat van de bond. Nieuwe programma’s worden echter slechts
toegelaten aan het begin van een nieuwe 4- jarige cyclus.
Dhr. Schunken meldt verder dat men bezig is met een topsportstatus voor senioren binnen de stijlgroep. Senioren die
aan bepaalde criteria voldoen kunnen dan in aanmerking komen voor topsport A of B-status. Helaas is deze status
niet beschikbaar voor senioren-2 en Masterklasse.
Dhr. Boom: Er zijn 3 locaties bepaald, welke zijn dat ?
Dhr.Schunken zegt dat als gekeken wordt waar de meeste leden zitten die zich kunnen kwalificeren voor EK of WK
dit Soekandar, Tapia en Alavi zijn.
Dhr. Alavi vraagt wat het voorbereidingsprogramma is voor de WK. Hij vindt dat er een professionele coach vanuit
Korea nodig is.
Dhr. Schunken meldt dat er nu geen bondscoach is. In de begroting is een bedrag opgenomen voor het WK en voor
een trainingsprogramma. Er is nog geen concreet plan, dit weekend zijn de laatste kwalificatierondes geweest. Op
korte termijn wordt overlegd met degene die gekwalificeerd zijn om te kijken wat de behoeften zijn aangaande het WK.
Er wordt dan gekeken naar de mogelijkheden op basis van de beschikbaarheid van de financiële middelen.
Dhr. Alavi meld dat de wedstrijden al over drie maanden zijn en dat er nu moet worden begonnen met trainingen om
iets te kunnen bereiken.
Dhr. Gajadhar vult aan dat het belangrijk is om met de stijlgroep bij elkaar te komen om concrete afspraken te maken.
Mw. Tapia merkt op dat men vergeten is de school Chin Hung Meijel te noemen.
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Sparring
De topsportcoördinator, Dhr. Van Heuveln, geeft een presentatie over sparring.
De ambitie is het bieden van een gestructureerde en overzichtelijke opleiding aan getalenteerde taekwondoka’s voor
het vak topsport, wat moet leiden tot een permanente positie bij de top 10. De faciliteiten en randvoorwaarden moeten
daarvoor aanwezig zijn. Afgelopen WK laat zien dat er qua prestatie een dieptepunt is.
De vergelijkbare structuur voor topsport in ons omringende landen is als volgt:
Frankrijk heeft 1 centraal programma voor senioren met 24 atleten en 2 centrale programma’s voor talenten (1 voor
jongens in Toulouse en 1 voor meisjes in Aix-en-Provence). Er zijn fulltime coaches. Daarnaast zijn er regioselecties
die worden geleid door de grotere clubs. Beschikbare budget is 1,2 miljoen euro.
Engeland heeft 8 fulltime podiumatleten en 10 development atleten die moeten presteren in 2016. Ook zijn andere
vechtsporters met Olympische ambities benaderd en hieruit zijn 6 potentiële atleten gekomen. De sporters krijgen van
de bond een bijdrage gelijk aan het minimum loon. Beschikbare budget tot 2013 is 5,3 miljoen euro.
Duitsland heeft 2 internaten voor junioren welke gefinancierd worden door de lokale overheid. De 16 senioratleten zijn
allen in dienst van het leger. Wedstrijden en trainingskampen worden gefinancierd door de bond. Beschikbaar budget
is niet bekend maar de bond heeft daar wel 60.000 leden.
Nederland heeft een fulltime trainingsprogramma in combinatie met onderwijs. Er is een minimale bezetting van de
staf met 1 bondscoach, 0,5 assistent-trainer en 0,5 topsportcoördinator. In het kader van het Olympisch Plan is
geïnventariseerd wat nodig en mogelijk is om te presteren. Hieruit blijkt dat we meer begeleiding zoals coaches nodig
hebben, een topsportprogramma voor talenten en instroom in het seniorenprogramma vanaf 16 jaar. Uiteindelijk
moeten zo’n 12 senioren een fulltime programma draaien. De grote uitdaging ligt bij de junioren.
Op Papendal trainen nu 250 sporters waaronder 75 topsporters en verder talenten uit 11 verschillende sporten. In het
nieuwe seizoen zijn een school en een lifestyle coach aanwezig. Er is maatwerk, medische begeleiding en een
fysiotherapeut. Andere faciliteiten zijn mentale training, voedingscoaching en sport wetenschappelijke samenwerking.
Mogelijk start binnenkort een pilot met een regionaal trainingscentrum waar, met voor 4 jaar door o.a. de lokale
overheid beschikbaar gestelde subsidiegelden, een trainingsprogramma onder supervisie van de technische staf van
de TBN zal gaan draaien. Doel en ambities zijn om junioren te steunen in topsport denken en doen en daarbij
ondersteuning bieden aan regionale initiatieven en uitbreiden van faciliteiten en randvoorwaarden.
Over een jaar is het wereldkwalificatietoernooi voor de Olympische spelen. In de aanloop daar naar toe zal de focus
liggen op maatwerk voor atleten en trainingsstages binnen en buiten Europa. Verder valt nog veel winst te behalen in
de technisch wetenschappelijke ontwikkeling.
Dhr. Leijenaar is verontrust over het genoemde dieptepunt van prestaties en wil weten wat hiervan de oorzaak is.
Dhr. Van Heuveln stelt dat we de grote lijnen wel doorzetten maar dat het verschil zit in details bij de individuele
ontwikkeling van de atleten.
Dhr. Leijenaar vindt dat sporters een eigen bijdrage moeten leveren om bij de top te komen. Het is tegenover de
andere leden niet verantwoord dat alle subsidie hier naar toe gaat.
Dhr. Van Heuveln legt uit dat de subsidiegelden die hiervoor gebruikt worden, verkregen worden op basis van het
trainingsprogramma. Het grootste deel van de middelen die we steken in atleten is subsidie en daarnaast steekt
Papendal vanuit hun partners ook geld in het programma. Dit alles is echter niet genoeg om alle kosten te dekken
vandaar de eigen bijdrage vanuit de bond. De TBN heeft de ambitie om mee te doen met de Olympische spelen en
NOC*NSF ondersteunt hierin.
Dhr. Leijenaar stelt dat als bekend wordt waar de pilot is mogelijk ook andere steden en clubs mee willen doen.
Dhr. Van Heuveln benadrukt dat regionale projecten gefinancierd moeten worden uit lokale gelden. De bond heeft
geen toezeggingen gedaan en steekt hier geen geld in.
Dhr. Leijenaar vind het een mooi plan maar is bang dat het moeilijk te realiseren is in verband met de crisis. Naar zijn
mening zullen er door gebrek aan financiële middelen weinig leden zijn die dit gaan doen.
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8.1.4 Minimum leeftijd van scheidsrechters (met D-licentie).
Dhr. Gajadhar meldt dat dit punt besproken is in de bestuursvergadering. Er wordt gezocht naar oplossingen voor
regionale toernooien. Voor TBN activiteiten geldt dat de minimale leeftijd voor een scheidsrechter 18 jaar is.
Dhr. Boom meldt dat vroeger afspraken zijn gemaakt om op regionale en privétoernooien D-licentie scheidsrechters
van 15-18 jaar, onder begeleiding van een A-scheidsrechter, in de hoek en eventueel het midden te plaatsen.
Dhr. Gajadhar meldt dat in de reglementen en bijzondere wedstrijdbepalingen niets te vinden is over leeftijden. In
overleg met de nationale scheidsrechters-coördinator zal het worden opgenomen in de richtlijnen.
Dhr. Boom heeft vernomen dat het praktische deel van het scheidsrechters examen plaatsvindt op wedstrijden.
Dhr. Heinz heeft een schrijven gehad waarin vermeld stond dat de scheidsrechterscursus verandert is in een volledige
cursus van twee dagen waarbij het praktijkgedeelte wordt getoetst op wedstrijddagen.
Dhr. Gajadhar is hier niet van op de hoogte en zal het punt bespreken tijdens het gesprek met de coördinatoren.
Dhr. Van Keulen stelt dat de bond een zorgplicht m.b.t. de veiligheid van deelnemers heeft en het onverantwoord is
om minderjarigen een sparringswedstrijd te laten leiden. Het fungeren als hoekscheidsrechter is anders.
Dhr. Gajadhar meldt dat bij TBN evenementen doelstelling is om alleen 18 jaar en ouder in te zetten en bij overige
evenementen in overleg te bepalen met de wedstrijdcoördinator.
Dhr. Cruden vindt dat hoekscheidsrechters evenveel verantwoordelijkheid hebben als de hoofdscheidsrechter i.v.m.
het toekennen van punten. Er kan een systeem komen met A B C wedstrijden waar onder begeleiding van A-klasse
de D-licenties gaan scheidsrechteren.
District Zuid
8.2.1 Status jaarplan 2010.
Dhr. Schunken vraagt of de afgevaardigden dit agendapunt kunnen toelichten.
Mw.Tapia wil een aantal punten bespreken: summiere berichtgeving (nieuwsbrieven), verspreiding besluitenlijsten,
meer prioriteit districtsactiviteiten, ondersteuning districten m.b.t. financiële zaken en EHBO/BHV cursussen.
Dhr. Berghout: Na de vakantie wordt het opleidingstraject bekeken. De cursussen worden centraal aangestuurd.
e
Dhr. Schunken: Per de 2 helft van 2010 komt er meer aandacht voor de nieuwsbrieven waarin ook de besluiten die
genomen zijn zullen worden opgenomen. Op 4 september is de bijeenkomst met coördinatoren en districtsbestuurders
waar we ter verbetering van de onderlinge communicatie een structureel karakter aan willen geven.
Mw. Tapia: De districten zijn benaderd om personen voor te dragen voor het CHD. Is daar al actie op ondernomen?
Dhr. Schunken meldt dat het college binnenkort in een nieuwe samenstelling wordt benoemd.
Mw. Tapia: Wat is de status van de website en bondsblad?
Dhr. Gajadhar meldt dat de website wordt herzien. We willen een betere agenda-, district- en functionarissenstructuur.
Mogelijk kan e.e.a. dit najaar worden afgerond.
Mw. Tapia: Volgende punt betreft agendapunt 8.2.5 de opleiding van juryleden stijl van Nationaal naar Internationaal.
Dhr. Buitenhuis meldt dat voor stijl en sparring een plan m.b.t. uitzending moet zijn. Wie komen in aanmerking, wie wil
daadwerkelijk en hoe is het budget. Er is een overzicht van stijl waarin vermeld staat welke scheidsrechters gevraagd
worden en welke daadwerkelijk actief zijn. Dit overzicht moet ook voor sparring worden opgesteld.
Dhr. Boom merkt op dat er regelmatig stijljuryleden worden uitgenodigd om deel te nemen aan internationale
cursussen maar dat men vaak zelf niet gaat i.v.m. financiën of tijdgebrek. Er zijn veel mensen voorgedragen door de
heren Moutarazak en Kanters. Voorwaarde is ook dat internationale juryleden minimaal een bij de WTF geregistreerde
4e dan moeten hebben. Tevens kan men niet verwachten dat de bond alles vergoed. Meestal werden kosten gedeeld.
Mw. Tapia hoort van organisatoren van internationale wedstrijden dat wel gevraagd is om juryleden maar dat men
hierop geen reactie heeft ontvangen.

Algemene ledenvergadering Taekwondo Bond Nederland 29 juni 2010

TAEKWONDO BOND NEDERLAND
Postbus 5159
6802 ED Arnhem
www.taekwondobond.nl
info@taekwondobond.nl

Dhr. Boom meldt dat recent nog 2 scheidsrechters naar Duitsland zijn uitgezonden.
Dhr. Buitenhuis heeft een reactie op de mails waarin staat dat er betaald moet worden, ook hij heeft deze gezien en
vindt dat als men kiest voor de cursus dit een investering in jezelf is.
Dhr. Boom vraagt of bekend is dat scheidsrechters bij sparring met 2e dangraad een B-klasse status hebben tot aan
de 4e dan waardoor ze waarschijnlijk niet gevraagd worden voor internationale wedstrijden of slechts voor de
kledinginspectie of weging.
Dhr. Buitenhuis meldt dat dit aandachtspunt is bij de secretaris-generaal van de WTF omdat er veel registraties zijn
met een hogere dangraad maar dat die vaak niet actief zijn. Er wordt druk op gezet om te kijken naar actieve
scheidsrechters die daadwerkelijk op toernooien aanwezig zijn.
8.2.2 Locatie landelijk danexamen.
Dhr. Gajadhar meldt dat dit is besproken met de interim nationale gradencoördinator en dat getracht wordt om een
locatie te kiezen die centraal in Nederland ligt.
8.2.3 De notulen van de laatste landelijke ALV.
Opmerking is dat het te lang duurde voordat men deze ontving.
Reactie is dat de bandopname was tegengevallen. Vandaar dat er nu een notulist is ingehuurd. Bedoeling is om de
notulen binnen 4 weken gereed te hebben.
8.2.4 Het kwaliteitsverschil tussen ONK sparren en ONK stijl (organisatie).
Dhr. Gajadhar stelt dat er bij het ONK stijl veel minder inschrijvingen en dus financiële middelen zijn om dezelfde
voorzieningen met bijbehorende kwaliteit te kunnen leveren als op het ONK sparren. Op het organisatorische vlak is
laatst echter wel tekort geschoten. Dit punt wordt ter verbetering meegenomen in het overleg van 4 september.
8.2.5 Opleiden van juryleden Stijl van nationaal naar internationaal.
Is reeds behandeld bij eerder onderwerp.
8.2.6 kenbaar maken van besluiten (besluitenlijst) naar de afgevaardigden.
Is reeds behandeld bij eerder onderwerp.
9.

Bestuursverkiezingen.

Dhr. Schunken meldt dat het bestuur advies heeft ingewonnen bij een notaris en tot de conclusie is gekomen dat als
een bestuurder door de ALV gekozen wordt, dit voor een termijn van drie jaar is. Als de bestuurder aangeeft 1 jaar te
willen blijven betekent dit in de praktijk dat hij na verloop van dat jaar dan zijn ontslag zal moeten indienen.
Dhr. Berghout had aangegeven 1 jaar nodig te hebben voor het opzetten van de breedtesport, hij blijkt echter meer tijd
nodig te hebben en vraagt daarom geen ontslag aan. Hij continueert dus zijn termijn van drie jaar waardoor geen
bestuursverkiezing nodig is.
Dhr. Boom vindt dat de ALV duidelijk gekozen heeft voor 1 jaar en dat wat nu gebeurt niet volgens de regels is.
Mw. Tapia meldt dat verkiezingen statutair voor drie jaar zijn.
10. Rondvraag en sluiting.
Dhr. Boom geeft aan dat hij heeft gevraagd om bij het overleg met een sponsor goed te kijken naar het alleenrecht op
privétoernooien.. Wat is er nu geregeld over het wel of niet alleenrecht op privé- toernooien en als dit zo is, is er dan
een vergoeding voor de organiserende partij omdat die dan geen eigen sponsor kan neerzetten.
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Dhr. Schunken meldt dat er een overeenkomst is met Daedo International en met Daedo Nederland. Zij hebben recht
van standhouden op een privétoernooi maar geen exclusief recht. Er is geen vergoeding maar organisatoren kunnen
tegen transportkosten puzzelmatten lenen en de zeilen kunnen gratis worden afgehaald.
Dhr. Boom vraagt of met spoed gewerkt kan worden aan een applicatiecursus voor mensen met een tijdelijke licentie.
Dhr. Schunken meldt dat er op dit moment geen vrijwilligers zijn die een applicatiecursus willen organiseren. Er is
overleg geweest met de opleidingscommissie en die hebben aangegeven daarover na te denken.
Dhr. Boom vraagt of het mogelijk is een toezegging te doen voor begin 2011. Wellicht is uitbesteden een mogelijkheid.
Verder waren bij de vorige cursus diverse problemen. Voordat een nieuwe cursus start moet er ten behoeve van de
inschaling van competenties een toetsingscommissie zijn en moet er een commissie van beroep zijn.
Dhr. Schunken meldt dat het lastig is om voldoende mankracht te vinden.
Dhr. Boom stelt dat er een licentiecommissie is die benadert kan worden.
Dhr. Schunken zegt toe hiermee aan de slag te gaan en te rapporteren in de najaarsvergadering.
Dhr. Boom meldt dat scholen zijn aangesloten die nog niet beschikken over de benodigde papieren voor de officiële
licentie. Het licentiedocument moet worden geactualiseerd zodat er ook een regeling is voor deze tijdelijke licenties.
Dhr. Schunken meldt dat het bestuur bezig is geweest met een nieuw aansluitbeleid waarin de bond een facilitaire rol
speelt in het motiveren en stimuleren bij het halen van licenties. Er zijn eisen waar clubs aan moeten voldoen binnen
een bepaalde termijn. De opleidingscommissie heeft dit beleid bekeken en we gaan dit zo snel mogelijk publiceren op
het moment dat dit helemaal rond is. Ook het licentiedocument gaan we hierop afstemmen.
Dhr. Boom heeft als vraag of er meer gemaild kan worden naar de scholen en niet alleen publicatie op de website.
Dhr. Gajadhar meldt dat de scholen binnenkort online hun contactgegevens kunnen actualiseren. Het beschikken over
de juiste gegevens is ook belangrijk voor een nieuwe ledenadministratiesysteem.
Dhr. Heinz vraagt wanneer het bestuur samen met het CHD op papier zet wie van de hoofdtrainers die op de
bijscholing zijn geweest kandidaten voor het danexamen mogen voordragen. .
Dhr. Schunken meldt het CHD sinds vorig jaar bezig is met de bijscholingscursus en dat er afspraken zijn gemaakt
over wie wel of niet mensen mogen voordragen.
Dhr. Heinz vraagt of wordt bijgehouden wie er aan de cursus deelnemen en hoe vaak men aanwezig dient te zijn.
Dhr. Boom antwoord dat hij de deelnamegegevens registreert met vermelding wie er bekend zijn als licentiehouder.
Deze gegevens zijn ook bekend bij het bondsbestuur en de interim nationale gradencoördinator. Het eerstvolgende
danexamen valt onder nieuwe regeling.
Dhr. Schunken vult aan dat voor de toegankelijkheid gekozen is voor het regionaal geven van de cursussen.
Dhr. Heller meent dat de breedtesport meer is voor behoud van leden dan voor werving nieuwe leden. Hij geeft aan
dat hulp of kennisondersteuning op gebied van marketing voor clubs wellicht een idee is.
Dhr. Berghout meldt dat er gewerkt wordt aan spreekbeurtpakketten, laagdrempelige activiteiten voor recreanten, een
bondsblad waar echter vrijwilligers voor nodig zijn, de nieuwe site en het goed neer zetten van de topsport.
Dhr. Vossen wil graag weten wanneer men concreet aan de slag kan gaan met de breedtesportactiviteiten.
Dhr. Berghout meldt de concrete plannen en de bijbehorende begroting in het bestuur worden besproken. Een aantal
sportscholen hebben aangegeven na de zomervakantie met diverse activiteiten te starten. In Zuid is aangegeven
zalen nodig te hebben voor stijltrainingen. Deze kunnen onder voorbehoud worden besproken want de besluitvorming
moet nog plaatsvinden.
Mw. Tapia vraagt waarom er geen toezegging gedaan kan worden en er gewacht moet worden op toestemming met
het huren van zalen.
Dhr. Berghout meld dat hij geen formele toezegging doet zolang er binnen het bestuur nog geen besluit is genomen.
Dhr. Buitenhuis sluit de vergadering met een nawoord: Er is een presentatie geweest over de stand van zaken en
plannen bij topsport waarbij vastgesteld is dat de prestaties teleurstellend zijn. Bij EK en WK zit Nederland onderin.
Het bestuur kan dat niet toestaan en zal helderheid moeten verkrijgen over maatregelen om te komen tot prestaties.
#
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