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Notulen najaarsvergadering Taekwondo Bond Nederland – Nieuwegein, 28 december 2016
(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: A. van de Klundert, E. van der Weide, M. Tapia, T. van de Molengraft, P. Heller,
P. Hulsbosch, M. Moutarazak, A. Tapia, B. Tajaate, G. Kanters, P. Dibbets, C. Arnoldus, A. Alavi,
L. Garay,Narvaez, M. Pohan, R. Karia, M. Dindin, R. Zohri, Z. Taibi, T. Ismail, T. Oude Luttikhuis,
R. Bakker, M. Simon, S. van der Ham en B. van Assum
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter Vz.), M. Argoubi, F. Flinsenberg en R. Gajadhar
Overige functionarissen: M. Fox en M. van Keulen
Afgemelde afgevaardigden en functionarissen:
P. van Gelder, M. Zareei, J. Zareei, J. Leijenaar, R. ten Bergen, M. Pluijmakers, I. Baetsen,
R. Dannenberg, R. Cruden, W. van Velzen en M. Rosa
1.

Opening.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om 20:00 uur
2.

Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie.

Leden notulencommissie: M. Simon en S. van der Ham
Leden stemopnamecommissie: M. Tapia, E. van der Weide en T. van de Molengraft
3.

Mededelingen en ingekomen stukken.

De WTF is naast sparring nu ook bezig met de promotie van Para taekwondo in de discipline stijl.
Op de WK stijl in Peru zijn goede resultaten behaald door het Nederlands team met onder meer
bronzen medailles voor Melia Hus en Soraya Wahjudi. Op de EK cadetten is goud behaald door Aya
Bouhmida. De Olympische spelen waren sportief een tegenvaller, met name gelet op het minieme
verschil (niet de punten maar het aantal hits was doorslaggevend) waarmee werd verloren.
Er ligt veel druk op de organisatie van internationale wedstrijden zoals de ONK. Grote verschuivingen
binnen de reglementen zorgt ook voor veel druk op de IR’s. Officieel worden de nieuwe regels pas
ingevoerd op de WK senioren 2017 maar op de German Open worden ze mogelijk al toegepast.
Het terugbrengen van de rondetijden op de WK junioren was teleurstellend. De maanden december
en januari worden voortaan vrijgesteld van de reguliere G-toernooien.
In 2017 wordt nieuw licentiebeleid ingevoerd. Hierbij is aandacht voor opleidingsmomenten, behoud
van diploma’s en het voor iedereen toegankelijk zijn.
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De WTF heeft een overzicht opgesteld met een aantal titeltoernooien en aangeven welk PSS systeem
daar zal worden gehanteerd
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De WTF is uitgeroepen tot sportfederatie van het jaar en heeft de sport & peace award ontvangen.
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4.

Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 28 juni 2016.

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen en de notulen worden per acclamatie vastgesteld.
5.

Behandeling voorstel statutenwijziging.

Het bestuur heeft een voorstel tot statutenwijziging gedaan. Aan de voorgestelde wijzigingen liggen
een aantal motiveringen ten grondslag. Deze hebben betrekking op 1) conformeren aan regels van
WTF en ETU; 2) aansluiting voor het onderwerp matchfixing bij het ISR; 3) opname van de rol van de
aanklager in de sportrechtspraak; 4) aanpassing bestuurstermijnen t.b.v. continuïteit en aansluiting bij
regelgeving overkoepelende organisaties.
T. van de Molengraft vraagt een toelichting inzake het conformeren aan regels van WTF..
Vz. antwoordt dat het volgen van de lijn van WTF en ETU door aangesloten landen door genoemde
organisaties verplicht is gesteld. De WTF kent zelfs geen maximaal aantal bestuurstermijnen maar in
Nederland is dat onwenselijk.
M. van Keulen merkt op dat conform de door NOC*NSF opgestelde minimale kwaliteitseisen de
sportbonden in Nederland een maximum aan het aantal gehanteerde termijnen moeten stellen.
Vier afgevaardigden geven er de voorkeur aan om de voorgestelde wijzigingen apart in stemming te
brengen. De andere afgevaardigden willen het voorstel als geheel in stemming brengen.
De uitslag van de stemming tot aanname van de voorgestelde statutenwijziging is:
Voor 19 stemmen en Tegen 6 stemmen.
Het voorstel is hiermee met de vereiste meerderheid van minstens 2/3 van de stemmen aangenomen
en de gewijzigde statuten zullen van kracht worden na het opstellen van een notariële akte .
E. van der Weide vraagt of de bestuurstermijnen ook gelden voor de districten.
M. van Keulen antwoordt dat dit apart is geregeld in het districtsreglement.
6.

Vaststellen meerjarenbeleidsplan 2017-2020 en jaarplan 2017.

T. van de Molengraft zou bij breedtesport graag een percentage benoemd willen hebben als
doelstelling voor ledengroei. Bijvoorbeeld 10 – 20%.
VZ merkt op dat er diverse initiatieven zijn voor ledenbehoud c.q. ledengroei. Onder meer stijl trekt
aan in de districten en er zal ook een Hanmadang worden georganiseerd. Het ledenbehoud is redelijk
op niveau echter er is ook sprake van vergrijzing.
De ALV stelt het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 en het jaarplan 2017 per acclamatie vast.

T. van de Molengraft merkt op dat bij de WK stijl 2018 meer kosten zijn opgenomen als bij een ander
eindtoernooi stijl en vraagt of dit ook de reden is voor meer eigen bijdrage.
M. van Keulen antwoordt dat de opgenomen eigen bijdrage inderdaad afhankelijk is van de kosten en
dat dit een soort van communicerende vaten zijn. De WK stijl 2020 is in Kopenhagen en dus financieel
relatief gunstig maar van de WK stijl 2018 is nog onbekend waar deze plaats gaat vinden. Naast de
locatie zijn er verder nog andere variabelen zoals het aantal deelnemers.
Vz. merkt op dat als de inkomsten uit bondscontributies stijgen dit ten goede komt van de activiteiten.
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Vaststellen meerjarenbegroting 2017-2020 en begroting 2017.
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T. van de Molengraft vraagt of dit ook een verklaring is voor het verschil in bedragen voor de WK
sparring 2017 en 2019.
M. van Keulen antwoordt dat de WK sparring 2017 in Korea is en naar alle waarschijnlijkheid dus
hogere uitgaven betekent dan de WK sparring 2019 in Engeland.
T. van de Molengraft vraagt of er voor het in te voeren licentiebeleid niet meer moet worden begroot.
Vz. antwoordt dat er van alles meetelt en dat het ook activiteiten betreft die men al volgt.
F. Flinsenberg merkt op dat de insteek zal zijn niet straffen maar belonen, geen licentie verliezen maar
behalen van een ander niveau. Na invoering moet het ook voor meerdere jaren toepasbaar zijn en het
moet met weinig financiële middelen kunnen worden georganiseerd. Eventueel vindt er nog een
platformdiscussie plaats tussen onder meer coaches en scheidsrechters.
T. Oude Luttikhuis vraagt om wat voor soort bijscholingen het gaat.
F. Flinsenberg antwoordt dat het bijvoorbeeld ook cursussen van NOC*NSF betreft zoals “train de
trainer” en “leerlingen met gedragsproblemen”. We kunnen ook in eigen kringen zoeken, dus niet
persé extern maar met eigen mensen.
M. van Keulen merkt op dat cursussen aangeboden door bijvoorbeeld Academie voor Sportkader
geen onderdeel zijn van de bondsbegroting.
T. van de Molengraft merkt op dat er sprake is van een jaarlijkse contributieverhoging van zo’n 1,3%.
M. van Keulen antwoordt dat dit geen verhoging van de individuele contributie met 1,3% betreft maar
dat dit een, weliswaar behoudend, stukje ambitie is m.b.t. contributie inkomsten.
De ALV stelt de meerjarenbegroting 2017-2020 en de begroting 2017 per acclamatie vast.
8.

Voorzien in vacatures.

Er zijn geen aanmeldingen voor een functie.
9.

Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten.
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Voorstel 2) Voorstel van district Zuid ten aanzien van de breektest:
Voorstel om tijdens danexamens een milieuvriendelijker alternatief voor de houten breekplank te
gebruiken. Doel is duurzaamheid, kostenbesparing voor deelnemers, verhogen van de veiligheid
(geen splinters) en eerlijker examen door uniformiteit in materiaal. Gevraagd wordt of het
bondsbestuur bereidt is dit verder te onderzoeken.

3

Voorstel 1) Voorstel van district Zuid ten aanzien van het examen 1e Dan:
Voorstel om de waardering voor reeds behaalde onderdelen gedurende een bepaalde periode te laten
bestaan en kandidaten de mogelijkheid bieden om eerder onvoldoende beoordeelde onderdelen
opnieuw gewaardeerd te krijgen. Doel van het voorstel is ledenbehoud en gevraagd wordt of het
bondsbestuur bereid is om dit verder te onderzoeken.
P. Hulsbosch geeft een toelichting op het voorstel en pleit voor deelcertificaten, mede om afhaken van
sporters te voorkomen.
G. van Braam zal nader onderzoek doen en de cijfers raadplegen. De verantwoordelijkheid ligt
uiteindelijk bij de clubs zelf. Afgelopen examen was er een hoog slagingspercentage.
P. Hulsbosch stelt dat het met name gaat om de gehanteerde methode.
G. van braam gaat na of een systeem van modules eventueel is in te bouwen.
M. Fox merkt op dat men zich zo kan concentreren op de onderdelen waarvoor men is gezakt en dat
dit verloop van leden tegengaat.
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P. Hulsbosch verbaast zich erover dat er nog steeds vuurhouten planken worden gebruikt en toont
een exemplaar van een alternatieve plank.
F. Flinsenberg reageert dat men het gebruik van een alternatieve breekplank zal onderzoeken.
Bespreking openstaande actielijst:
M. Pohan vraagt naar de stand van zaken m.b.t. introductie stappenplan kwaliteitsverbetering
arbitrage.
M. Argoubi antwoordt dat op de komende NK 16 IR’s en verder op basis van hun kwaliteiten gekozen
nationale scheidsrechters aanwezig zullen zijn. Daarnaast is er ook sprake van videoreplay.
Aangezien de nieuwe regelgeving nog onduidelijk was en ook niet bekend was per wanneer deze
gaan gelden is besloten te wachten met bijscholing tot na januari.
T. Oude Luttikhuis vraagt wat er concreet met de punten is gedaan.
M. Argoubi geeft nogmaals de acties voor de komende NK aan en merkt tevens op dat er iedere
match een videoreplay quota beschikbaar zal worden gesteld.
T. Oude Luttikhuis pleit voor het informeren van de coaches en alle sportscholen door de TBN over de
nieuwe sparringsregels.
Vz. merkt op dat de nieuwe regels ook op de diverse websites staan.
M. Argoubi merkt op dat er weinig interesse is om actief te scheidsrechteren terwijl de
scheidsrechterscursus vanaf 18+ zelfs gratis wordt aangeboden.
T. Oude Luttikhuis stelt dat de deelnemers aan de wrc cursus dit doen voor het danexamen.
District Zuid vraagt naar de status van het plan inzake wedstrijdclassificering.
R. Gajadhar antwoordt dat het doel is om in 2017 een landelijke ranking te introduceren en dat de
classificatie daar bij dient aan te sluiten. Eerst moet de ranking operationeel zijn.
M. van Keulen meldt dat evaluatie door de stijljurycommissie van de opzet van stijlwedstrijden
inmiddels heeft plaatsgevonden.
VZ sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst.

ACTIELIJST:
Formaliseren nieuw licentiebeleid 28.06.2016

2.

Introductie stappenplan kwaliteitsverbetering arbitrage 28.06.2016

3.

Oproep gegadigden marketing commissie 28.06.2016

4.

Ontwikkeling concept wedstrijdclassificering 28.06.2016

5.

Onderzoek modulair danexamen en alternatieve breekplank 28-12-2016

###
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