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Notulen voorjaarsvergadering Taekwondo Bond Nederland – Nieuwegein, 30 juni 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 en R. Gajadhar 
Stemgerechtigde afgevaardigden: G. Kanters, A. Tapia, P. Heller, R. Janssen, A. van de Klundert, E. van der Weide, 
M. Tapia, T. van de Molengraft, R. Munoz Gonzales (Zuid), G. van Braam, R. Molle, P. van Gelder, M. Zareei, C. 
Arnoldus, A. Alavi, M. Pohan, L. Garay Narvaez, R. Karia, J. Zareei, M. Dindin (West), A. Heinz, B. Ribbers, R. 
Bakker, M. Simon, S. van der Ham, A. Huijzer en S. Krien (Noord-Oost) 
Overige functionarissen en plaatsvervangend afgevaardigden: R. Crutzen, V. Louisa, R. Dannenberg, B. Kuiken, M. 
Vossen, T. Ismail en J. Leijenaar    
 
Afgemelde (reserve-)afgevaardigden en functionarissen: 
A. Timmermans, I. Baetsen, M. Pluijmakers, R. Cruden, F. Flinsenberg, M. Smit, T. Oude Luttikhuis, H. Aykac en M. 
Babrshekan 
 
1. Opening. 
 
F. Buitenhuis opent de vergadering.  
 
2. Verkiezing notulencommissie en stemopnamecommissie. 
 
Notulencommissie: J. Leijenaar en S. van der Ham 
Stemopnamecommissie: M. Tapia, T. van de Molengraft en M. Zareei 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
Er zijn 27 stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig.  
 
De WTF heeft de 3 behaalde kwalificatieplaatsen voor de Nanjing Youth Olympic Games 2014 bevestigd. 
 
Op 16 juli vindt in Scheveningen de eerste presentatie voor trainers en coaches plaats van het RTC Taekwondo Den 
Haag. Er is grote belangstelling voor taekwondo en de start staat al gepland voor september 2014. 
 
F. Buitenhuis heeft een aantal overleggen bijgewoond inzake de financiële situatie van de sport in Nederland. Er 
wordt nu duidelijk anders gedacht over de situatie die op de sportwereld afkomt. Door de afname van de Lotto gelden 
gaan onder meer de reserves van NOC*NSF naar beneden en worden subsidies gekort. Mede in dat kader zijn de 
initiatieven in de gemeente Den Haag dan ook zeer welkom. 
 
Er is met NOC*NSF gesproken over goed sportbestuur en de situatie bij de TBN. Op diverse gebieden zal een 
verbetertraject worden ingezet en moeten rapportages worden aangeleverd. Hier is tevens over gesproken met Ernst 
& Young. Er moet openheid en transparantie in onze totale huishouding zijn waaronder financieel en in de toekomst is 
meer communicatie belangrijk. In dit kader is ook de bestuurlijke bezetting van de districten weer op orde  gebracht. 
 
Naar aanleiding van de kortingen op subsidies heeft  F. Buitenhuis zijn zorgen over de situatie bij de bonden 
uitgesproken. Mogelijk positief voor de gelden t.b.v. de sport is een eventuele samenvoeging van Lotto en 
Staatsloterij.   
  
De WTF heeft de bedoeling om Para Taekwondo neer te zetten in het programma van de Paralympische Spelen. 
Tijdens de recente WK heeft een Nederlander deelgenomen. M.Tapia merkt op dat in maart al besloten is dat 
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betrokkene hieraan deel kan nemen en verzoekt om voortaan eerder aan te geven dat men hier eventueel aan kan 
deelnemen. F. Buitenhuis geeft aan dat het de eerste keer was en stelt voor om een para-commissie in te stellen. 
 
J. Leijenaar vraagt of er een rondvraag aan de agenda kan worden toegevoegd. F. Buitenhuis geeft aan dat 
voorstellen via de districten kunnen worden ingediend. E. van der Weide vindt dat de stukken te laat zijn aangeleverd. 
F. Buitenhuis merkt op dat de stukken worden besproken. M. van Keulen merkt op dat het verslagen zijn van 
activiteiten van vorig jaar. R. Janssen stelt dat beleidsplannen eerder moeten worden aangeleverd en vraagt om een 
eventuele vaste datum voor de alv. F. Buitenhuis merkt op dat de alv uiterlijk 30 juni moet plaatsvinden. 
 
4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 23 december 2013. 
 
M. Pohan vraagt wat er met een aantal in de notulen genoemde opmerkingen (aparte seniorenbondscoach, normen 
en waarden, percentage geslaagden danexamens) is gebeurd.  Over de notulen zelf zijn verder geen op- en/of 
aanmerkingen en deze worden bij acclamatie vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag 2013. 
 
M. Tapia merkt op dat het damesteam bij de EK Poomsae een 5

e
 plaats heeft behaald. Verder zijn er geen op- en/of 

aanmerkingen. 
 
6. Financieel verslag 2013. 
 
F. Buitenhuis merkt op dat de reserves intact zijn gebleven, dat er een accountantscontrole heeft plaatsgevonden en 
dat er een goedkeurende verklaring is afgegeven. 
 
M. Tapia vraagt waarom de atletenlicentie in combinatie met de sponsor wordt genoemd. 
M. van Keulen antwoord dat beide staan vermeld onder diverse baten en lasten maar dat er verder geen direct 
verband is.  
M. Tapia merkt op dat de sponsoring meer is dan alleen kleding en dat hier ook matten en pss bij horen. 
F. Buitenhuis merkt op dat dit niet expliciet vermeld staat in de toelichting. 
M  van Keulen merkt op dat in het jaarverslag is vermeld dat de sponsor matten en pss ter beschikking heeft gesteld. 
 
7. Verslag van de financiële commissie. 
 
B. Kuiken geeft aan dat de bevindingen zijn verwoordt in het verslag en dat er sprake is van een positief eindoordeel. 
G. Kanters vraagt of de danexamens duurder of goedkoper zijn dan voorheen. 
B. Kuiken stelt dat deze meer kosten als dat ze opleveren. 
R. Janssen merkt op dat het resultaat op danexamens niet negatief is maar dat er wel minder resultaat is als begroot. 
F. Buitenhuis vindt dat de organisatie in ieder geval kostendekkend moet zijn. 
M. Tapia stelt dat de formulering in het verslag niet goed is. 
 
M. Tapia vraagt om een toelichting op de bewering dat de clubcontributie niet opweegt tegen de kosten. 
B. Kuiken antwoord op dat alleen de verzekeringspremie al hoger is. 
F. Buitenhuis merkt op dat de scholen hun leden moeten opgeven en dat de alv een uitspraak moet doen over 
eventuele consequenties of niet. 
J. Leijenaar merkt op dat men bij de JBN verplicht is om zijn leden op te geven. 
P. Heller merkt op dat leden bij hun club automatisch ook lid moeten worden van de bond. 
F. Buitenhuis stelt voor de scholen en verenigingen aan te schrijven om hun mensen op te geven. 
A. Alavi meent dat het vaak een probleem is om mensen bondscontributie te laten betalen. 
B. Ribbers merkt op dat het IBAN nummer niet in de betalingsherinnering stond. 
S. Jagbandhan stelt voor om de bondscontributie in het maandbedrag van de clubs mee te nemen. 
M. Tapia stelt voor om een nieuwe incasso opdracht af te laten geven. 
F. Buitenhuis suggereert om een commissie voor het opgeven van de leden aan te stellen. 
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R. Janssen vraagt naar de opdracht van zo’n commissie. Gaat men ook monitoren en zijn er sancties? 
A. Heinz suggereert om clubexamens af te laten nemen door een ander. 
R. Janssen merkt op dat men niet bang moet zijn om sancties op te leggen. 
F. Buitenhuis stelt voor om te rapporteren d.m.v. een overzicht vanuit de lead van betalende leden per club. 
R. Crutzen vraagt of nieuwe clubs weten dat ze de leden moeten opgeven. 
M. Tapia antwoord met ja. 
V. Louisa meent dat het wel haalbaar moet zijn om dit vanuit de districten op te pakken en de clubs er eventueel op 
aan te spreken. 
 
B. Kuiken vraagt om een toelichting van de sponsor op de in rekening gebrachte boetes. 
M. Tapia antwoord dat deze voortkomen uit afspraken in een zakelijke overeenkomst. 
 
B. Kuiken merkt op dat de commissie contracten en bonnetjes heeft ingezien. 
 
T. van de Molengraft merkt op dat de kosten voor de WK stijl hoger zijn dan begroot. 
M. van Keulen antwoord dat in samenspraak met de portefeuillehouder besloten is tot een reallocatie van middelen 
van trainingsprogramma stijl naar WK stijl. 
 
T. van de Molengraft merkt op dat de kosten voor de alv niet waren begroot.  
M. van Keulen antwoord dat deze begroot zijn in de algemene kosten maar dat bij deze verslaglegging sprake is van 
een verdere specificatie. 
 
8. Vaststellen balans en staat van baten en lasten over 2013. 
 
De balans en staat van baten en lasten over 2013 worden bij acclamatie vastgesteld. 
 
9. Verlenen van décharge aan de leden van het bondsbestuur. 
 
Er wordt bij acclamatie décharge voor 2013 verleend aan de leden van het bondsbestuur. 
 
10. Benoeming financiële commissie. 
 
M. Tapia merkt op dat B. Kuiken in het verleden heeft aangegeven het moeilijk te vinden om te werken omdat hij het 
verslag moest voorleggen aan de voorzitter. 
F. Buitenhuis merkt op dat hier geen sprake van is geweest. 
B. Kuiken geeft aan dat het proces bestaat uit het samen met de andere leden van de commissie doornemen van de 
stukken, het opstellen en aan de andere commissieleden voorleggen van het verslag waarna dit wordt doorgestuurd 
naar de bondsraad.     
J. Leijenaar vraagt of de bewering van M. Tapia waar is of niet. 
F. Buitenhuis merkt op dat er ten aanzien van het verslag altijd transparant is gehandeld. 
M. Vossen merkt op dat hij ook deel uitmaakte van de commissie en dat er geen sprake was van door de voorzitter 
uitgeoefende invloed. 
 
Stemming leden financiële commissie: 
M. Pohan 25 stemmen voor en 2 tegen 
M. Tapia 6 stemmen voor en 21 tegen 
B. Kuiken 21 stemmen voor en 6 tegen 
T. van de Molengraft 22 stemmen voor en 5 tegen 
M. Pohan, B. Kuiken en T. van de Molengraft zijn gekozen als lid van de financiële commissie. 
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11. Voorzien in vacatures - bestuursverkiezing. 
 
M. Vossen is kandidaat voor de functie van bestuurslid. 
 
Presentatie M. Vossen (MV): 
MV heeft bestuurlijke ervaring in onder meer gemeentelijke politiek en bij taekwondo organisaties. Hij heeft op veel 
gebieden affiniteit met taekwondo en ambitie.  
 
M. Pohan vraagt naar zijn visie op het gebied van stijl, sparring en breedtesport. 
M. Vossen antwoord dat programma’s zullen worden vastgesteld samen met bestuur en technische staf. Dat hierbij 
wordt gekeken naar de beleidsplannen en dat hij kritisch is alvorens te besluiten. 
M. Pohan vraagt naar verdere ideeën. 
M. Vossen antwoord dat hij voornemens is eerst te beginnen met het afwerken van een actielijst. 
 
A. Alavi merkt op dat er iemand nodig is voor Poomsae en vindt MV de juiste persoon. 
R. Molle merkt op dat je in het bestuur zit voor iedere sporter. 
J. Leijenaar merkt op dat er een brief ligt voor breedtesportplannen en dat dat mede een taak is voor MV. 
P. van Gelder vraagt of MV een trouw lid is van de bond. 
MV antwoord met ja. 
A. Huijzer vraagt naar de beschikbare tijd. 
MV antwoord dat hij indien hij gekozen is keuzes zal maken. 
 
Stemming bestuurslid: 
M. Vossen 22 stemmen voor en 5 tegen. 
M. Vossen is gekozen als bestuurslid voor een termijn van 4 jaar. 
 
12. Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten. 
 
District Noord-Oost Nederland: 
 
1)  Voorstel om een licentiebeleid voor zowel coaches als scheidsrechters te hanteren, waarin opgenomen 

verplichte bijscholing / termijn. Dit om de kwaliteit van zowel coaches en scheidsrechters te verhogen. 
 
M. Argoubi merkt op dat de scheidsrechters 2x per jaar een cursus moeten volgen. A. Heinz vraagt naar een systeem 
om meer scheidsrechters te krijgen en vindt dat de kwaliteit te laag is. 
M. Argoubi merkt op dat op TBN wedstrijden de inzet van scheidsrechters via de TBN gaat. 
J. Leijenaar vraagt naar de hoogte van de reiskostenvergoeding. 
R. Gajadhar antwoord dat er een landelijke regeling is voor de scheidsrechtersvergoedingen. 
V. Louisa merkt op dat de kosten en beschikbaarheid vaak een probleem zijn. 
M, Argoubi stelt dat men met alleen een wrc cursus nog geen ervaring heeft. 
M. Argoubi merkt op dat er een cursus voor coaches is geweest waar maar 22 coaches aanwezig waren. 
J. Leijenaar merkt op dat er nu ook een ETU cursus voor coaches is. 
 
District Zuid-Nederland: 
 
1) Voorstel om te spreken over de statuten. In het bijzonder artikel 18 lid 4. Dit schept verwarring bij de 

afgevaardigden van Zuid en wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd.  
 
Er is advies ingewonnen bij een notaris en deze heeft schriftelijk bevestigd dat het artikel helder is geformuleerd en 
slechts op één manier is te interpreteren. Een plaatsvervangend afgevaardigde kan uitsluitend een plaatsvervanger  
zijn voor een functionerend/bestaand afgevaardigde. Dit komt overeen met de uitleg zoals gegeven door M. van 
Keulen in de districtsvergadering van zuid.  
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District West-Nederland: 
 
1) We kennen in Nederland bij het sparren 3 klassen/niveaus. Deze is gebaseerd op graduatie. Graduaties 

worden behaald d.m.v. examens die bestaan uit stijlvormen, stapssparring en zelfverdediging. Een graduatie 
zegt wat dat betreft niet veel over het niveau of ervaring van het onderdeel sparren. Daarnaast is het zo dat in 
de door ons omringende landen slechts twee niveau klassen bestaan. Hierdoor kan het voorkomen dat met 
blauwe band deelgenomen kan worden aan open buitenlandse toernooien, terwijl in Nederland in de B klasse 
wordt deelgenomen. 

 Hoe kijkt het bestuur tegen deze situatie aan? 
 Kan er gedacht worden over een andere opzet om de verschillende niveaus van sparring aan te geven?  
 
R. Gajadhar merkt op dat er nog geen ambitie is om naar een 2-klassen systeem te gaan. 
M. Pohan vraagt om na te denken over een andere opzet. 
R. Gajadhar geeft aan dat je ieder individu apart zou moeten monitoren en een statistiek moet opbouwen. Dat is nu  
nog niet te doen.  
  
2) De wedstrijdreglementen veranderen de laatste tijd veel. Veel van die wijzigingen worden via facebook of 

andere media bekend gemaakt, maar niet via de TBN. 
 Kan de TBN bij volgende (aankomende) reglementswijzigingen deze naar de scholen, trainers en spelers 

communiceren? 
 
M. Argoubi merkt op dat de WTF reglementen continue veranderen en niet steeds tussentijds op de site zijn te zetten. 
Hopelijk komt er binnenkort een definitief reglement. 
A. Alavi wil graag dat de wijzigingen op de TBN site worden vermeld. 
  
3) In het verleden is al meerdere malen gepoogd om het ledenaantal van de TBN te vergroten. Ondanks goede 

voornemens is het ledenaantal tot op heden nog niet ruim vergroot. 
 Welke maatregelen gaat het bestuur nemen om in de nabije toekomst meer TBN leden aan te trekken en te 

behouden? 
 
T. van de Molengraft mist een vermelding van het ledenaantal in het jaarverslag. 
M. van Keulen antwoord dat dit 7000 betalende leden zijn. 
 
M. Pohan vraagt wanneer men meer hoort over de maatregelen. 
F. Buitenhuis antwoord dat getracht wordt op de najaarsvergadering een terugkoppeling uit de districten  te doen. 
B. Kuiken vraagt naar ideeën voor activiteiten. 
E. van der Weide benadrukt het belang van meer leden en marketing. 
M. Vossen maakt zich zorgen om demografische ontwikkelingen. 
F. Buitenhuis merkt op dat er veel enthousiasme is bij lokale overheden.  
 
  
4) Het district west vraagt om meer transparantie t.a.v. de wijze waarop spelers voor het Nederlands team, zowel 

stijl als sparren, worden geselecteerd.  
 
M. Pohan merkt op dat de selectiecriteria bekend zijn maar wil ook graag weten waarom iemand is geselecteerd. 
F. Buitenhuis stelt dat de criteria helder zijn, dat prestaties en medaillespiegel worden bijgehouden en vraagt hoe 
transparant men kan zijn ten aanzien van een speler die exact weet wat zijn prestaties zijn. 
R. Janssen stelt voor om op de site bekend te maken welk team er naar de titeltoernooien gaat.  
 
M. Zareei vraagt naar de plannen voor sparring. 
F. Buitenhuis merkt op dat er centraal wordt getraind in Leusden en dat het de bedoeling is om ook te starten met 
RTC Den Haag. Er zullen meerdere coaches zijn en beslissingen vallen binnen die groep. 
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M. Zareei vraagt naar de seniorencoach. 
F. Buitenhuis merkt op dat Thijs Oude Luittikhuis de afgelopen periode mee is gegaan en dat er een groep coaches 
komt die betrokken wordt in de besluitvorming. 
 
R. Molle ziet de extra kosten voor de ETU cursus niet zitten. 
F. Buitenhuis stelt dat men er niet aan deel hoeft te nemen maar dat straks alleen gekwalificeerde coaches zijn 
toegestaan. 
M. Zareei vraagt wat dit en de GAL pas toevoegen. 
F. Buitenhuis stelt dat men moet weten tegen wie men vecht en dat iedereen voor deelname aan toernooien 
geregistreerd moet worden. 
M. Zareei stelt voor om eventueel een statement te maken. 
E. van der Weide stelt voor om te proberen een cursus naar Nederland te halen. 
   
   

### 
 


