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Notulen Buitengewone ALV Taekwondo Bond Nederland – Nieuwegein, 22 december 2012
Aanwezig:
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Argoubi (bestuursleden)
Afgevaardigden: M. Vossen, F. Coffa, G. Kanters, A. Tapia, P. Heller, M. Moutarazak, R. Janssen, A. van de Klundert,
E. van der Weide, R. Munoz-Gonzales, P. Wolffs, P. Dibbets (Zuid), G. van Braam, A. Alavi , J. Zareei Shamsabadi,
R. Karia, R. Molle (West), S. van der Ham, H. Heinz, B. Ribbers, T. Oude Luttikhuis, R. Bakker en M. Simon (NoordOost)
Afgemeld:
M. Tapia (bestuurslid), M. Jansen, T. vd Molengraft, R. Isbouts, M. van Ingen, J. Leijenaar, S. Jagbandhan, L. Garay
Narvaez en P. Wennekes (afgevaardigden)
Afwezig zonder bericht:
H. Beulen, M. Smit, M. Ennadiri (afgevaardigden)
1.

Opening.

F. Buitenhuis opent de vergadering om 17.15 uur. De vergadering is uitgeschreven naar aanleiding van de
toekenningen van de aangevraagde topsportsubsidiegelden en de daarbij door de afdeling topsport van NOC*NSF
gestelde specifieke voorwaarden.
2.

Topsportsubsidie en toekenningsvoorwaarden.

F. Buitenhuis schetst de situatie en benadrukt dat het uit handen geven van de regie haaks staat op de door de TBN
in haar statuten vastgelegde doelstelling om leiding te geven aan en regie te voeren over de taekwondosport in
Nederland. Zowel de tijdsplanning en inhoud van de voorwaarden zijn ongehoord van NOC*NSF. Het voortbestaan
van de bond en de kernwaarden worden volstrekt genegeerd en daarmee aangevallen. Zonder enig respect voor de
TBN is er in feite sprake van een volledige machtsovername, het inleveren van gelden en ontmanteling van de
organisatie. Het huidige bestuur kan dan ook niet akkoord gaan met deze door het NOC*NSF eenzijdig opgestelde en
zeer laat toegestuurde aanvullende subsidievoorwaarden. In deze vergadering wil het bestuur dan ook een en ander
toelichten,daarna een aantal voorstellen inbrengen ter bespreking en besluitvorming. Daarna wordt bepaald hoe er
verder gegaan wordt, in het belang van de bond.
De voorzitter geeft een chronologische weergave van de recente gebeurtenissen: In de periode tussen indienen van
het investeringsplan op 2 oktober en de voorlopige toekenning van subsidie op 4 december heeft NOC*NSF geen
commentaar of opmerkingen gemaakt. Op 6 december was er een korte mededeling van Ad Roskam van NOC*NSF
inzake de regievoering van het topsportprogramma en op 12 december vond er een gesprek plaats tussen TBN en Ad
Roskam waarin laatstgenoemde mededeelde dat er alleen subsidie werd verstrekt als de TBN de volledige regie en
uitvoering van het topsportprogramma uit handen gaf aan het CTO Papendal. Dit was daarmee een kwestie van
slikken of stikken waarover geen verder overleg mogelijk was. Op 21 december is deze eis schriftelijk door Ad
Roskam bevestigd. De argumenten die in dit schrijven genoemd staan, zijn naar de stellige mening en overtuiging
van het bestuur uit de lucht gegrepen en ver bezijden de werkelijke feiten. Om dit duidelijk te maken heeft het bestuur
een notitie opgesteld waarin dit wordt toegelicht.

P. Wolffs vraagt naar diverse scenario’s en mogelijke consequenties?
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A. Tapia vindt dat het bestuur in deze correct heeft gehandeld.
F. Buitenhuis onderstreept dat alles zich binnen een heel kort tijdsbestek heeft afgespeeld.
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Het bestuur deelt de door haar opgestelde interne memo “notitie topsport” en een schrijven van alv lid J. Leijenaar ter
kennisname uit aan de ALV.
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F. Buitenhuis geeft aan dat inwilligen van deze eisen het einde van een zelfstandige TBN betekent, terwijl de TBN juist
een gezonde bond is. Hij onderbouwt dit o.a. met financiële kengetallen zoals current ratio, quick ratio en solvabiliteit.
Na het uit handen geven van de regie zou de TBN niets meer te vertellen hebben maar wel een betalingsverplichting
richting de topsportafdeling van NOC*NSF, waarvan verwacht kan worden, dat hun overhead steeds meer zal stijgen,
waardoor onze verplichte bijdrage steeds hoger wordt.
M. Vossen merkt op dat het schijnbaar alleen topsport betreft en dat het een bekend gegeven is dat het aantal
topsportprogramma’s wordt teruggebracht. Hij vraagt zich af wat het niveau van topsport over 4 jaar is?
R. Janssen vraagt wat het alternatief is?
M. van Keulen reageert dat het een keuze is tussen overdragen aan NOC*NSF of zelf regie voeren maar met minder
geld.
G. van Braam en R.Janssen vinden dat er bezwaar moet worden gemaakt dat de TBN pas in het programma stapt als
de regie bij de bond ligt.
J. Zareei stelt dat ook met weinig middelen succes mogelijk is. Op de laatste Olympische spelen bijvoorbeeld Servië
en Gabon.
Diverse afgevaardigden vragen naar de bedoeling van het in punt 3 van het gevraagde besluit vermelde mandaat en
de opmerking huidig bestuur?
F. Buitenhuis verduidelijkt dat het gaat om het uitspreken van de intentie om met zijn allen achter de gevraagde
besluiten te staan en om het herkiezen van de 3 dit jaar aftredende bestuurders om zodoende de stabiliteit en
continuïteit van en binnen de bond te borgen. Enkele leden vragen zich af hoe het voorstel van het bestuur zich
verhoudt met het feit dat Kenneth Schunken zijn volledige zittingstermijnen reeds heeft vervuld.
F. Buitenhuis geeft aan dat het nu primair gaat om de bestuurlijke stabiliteit en dat er uiteraard weer gewoon een
rooster van aftreden zal worden gehanteerd. De stabiliteit van het bestuur is noodzakelijk , omdat dit de continuïteit
en het beleid van de Bond garandeert. Voor verlenging van de bestuurstermijn van Kenneth Schunken is een
gekwalificeerde meerderheid van tweederde nodig.
G. van Braam verontschuldigt zich bij de bestuurstafel met de mededeling, dat hij het voorstel ondersteunt en verlaat
de vergadering om 18.30 uur.
R. Molle vraagt naar het tijdsbestek waarin e.e.a. gaat spelen en R. Munoz Gonzales vraagt of er kan worden
overgegaan tot stemming?
F. Buitenhuis vraagt of de ALV de intentie heeft om door te gaan met het nu voorgestelde en merkt op dat er op zeer
korte termijn dan een algemene ledenvergadering zal worden uitgeschreven om dit te formaliseren en om uitvoering te
geven aan het gevraagde mandaat.
S. van der Ham merkt op dat de topsportafdeling van NOC*NSF geen enkele boodschap heeft aan stijl cq topsport
stijl.
H. Heinz stelt dat het bij de TBN gaat om 7.000 leden en dat de ALV hier zit voor de belangen van al die leden.
K. Schunken formuleert een door de ALV uitgesproken aanvulling van gevraagde besluit nummer 1 uitbreiden met het
volgende: geen programma op CTO Papendal.
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In stemming gebrachte besluiten:
1. De zeggenschap en regie over het topsportprogramma binnen de eigen organisatie houden en dit niet uit te voeren
op het CTO-Papendal.
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F. Buitenhuis merkt op dat er bij aanname van gevraagde besluit 2 een nieuwe begroting aan de ALV zal worden
voorgelegd en dat aanname van gevraagde besluit 3 het uitspreken van steun voor het voorgestelde is, wat op de
binnenkort te houden ALV formeel bekrachtigt zal worden.
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2. Inrichten van de topsportorganisatie sparring onder eigen regie en zeggenschap van de Taekwondo Bond
Nederland.
3. Volledig mandaat voor de komende 4 jaar aan het huidig bestuur alsmede de noodzakelijke maatregelen om dit te
bekrachtigen teneinde het voorgaande te realiseren en om de toekomst van de eigen bondsorganisatie veilig te
stellen.
Uitslag stemming:
De in stemming gebrachte besluiten worden unaniem met 22 van de 22 uitgebrachte stemmen aangenomen.
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