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Notulen voorjaarsvergadering Taekwondo Bond Nederland – Nieuwegein, 14 juni 2017 
 
(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, T. Ismail, J. Leijenaar, J. Zareei,  
M. Zareei, M. Simon, S. van der Ham, R. ten Bergen en B. van Assum 
 
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter Vz.), M. Argoubi, F. Flinsenberg en R. Gajadhar 
 
Overige functionarissen: G. van Braam, R. Dannenberg, B. Kuiken en M. van Keulen 
 
Afgemelde afgevaardigden en functionarissen: 
T. Oude Luttikhuis, R. Bakker, M. Pluijmakers, R. Cruden, W. van Velzen en M. Rosa. 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met een minuut stilte ter 
nagedachtenis aan het overleden erelid van IOC en NOC*NSF de heer Hein Verbruggen. 

2. Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie. 
 
Leden notulencommissie: M. Simon en S. van der Ham 
Leden stemopnamecommissie: A. Tapia, M. Dindin en M. van Keulen 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
De voorzitter is trots op de inzet van de vrijwilligers en merkt op dat de organisatie het goed doet. Er 
zijn veel activiteiten en de bond is financieel gezond wat belangrijk is voor de continuïteit. 
 
Het EK stijlteam heeft goede resultaten behaald. Opgemerkt is de steeds sterkere concurrentie. 
 
In 2018 bestaat de Dutch Open Sparring 45 jaar. Het toernooi draait financieel positief maar de druk 
van internationale eisen wordt steeds groter. In 2018 zal vooraf een ETU coachcursus plaatsvinden. 
De TBN oriënteert zich op de organisatie van een mogelijk EK. 
 
In Den Haag is de sportcampus Zuiderpark geopend. Dit is een enorm groot en fantastisch complex. 
 
Het Nederlandse IOC-lid Camiel Eurlings zal de wereldkampioenschappen in Muju - Korea bezoeken.     
 
De ETU Masters zijn goed verlopen en waren succesvol met goud voor Ronald Folson en Magda 
Koloczek en brons voor Manuel Pohan en John Zanoni.    
 
4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 28 december 2016. 
 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen en de notulen worden per acclamatie vastgesteld. 
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5. Jaarverslag 2016. 
 
T. van de Molengraft merkt op dat het ledenaantal behoorlijk is gedaald en stelt voor eventueel een 
brainstormsessie te organiseren en niet alleen binnen de sport maar ook buiten de sport te zoeken.  
Vz.wil de instap naar breedtesport makkelijker maken maar dit wel reglementair afdekken. 
R. Dannenberg reageert dat men in Noord-Oost al aan het bekijken is wat mogelijk is. 
J. Leijenaar merkt op dat er in het oude ledenbestand veel personen zaten die al geen lid meer waren 
en stelt voor nieuwe trainers te motiveren er wat aan te doen, te starten in de zgn. blinde vlekken 
gebieden, onder meer pilots op lagere scholen te organiseren en topsporters in te zetten. 
E. van der Weide merkt op dat er in de regio’s weinig belangstellenden zijn om wat te doen. 
 
Het jaarverslag 2016 wordt per acclamatie vastgesteld. 

6. Financieel verslag 2016. 
 
VZ merkt op dat er zorgen zijn om de contributies en dat men de continuïteitsreserve in stand wil 
houden. De jaarrekening is voorzien van een controleverklaring van een onafhankelijk accountant. 
 
De jaarrekening 2016 wordt per acclamatie vastgesteld. 

7. Verslag van de financiële commissie. 
 
B. Kuiken licht het verslag toe en merkt op dat het financieel goed gaat met de bond. Er zijn wat kleine 
aanbevelingen waar sturing aan kan worden gegeven. 
 
8. Vaststellen balans en staat van baten en lasten over 2016. 
 
De balans en staat van baten en lasten is per acclamatie vastgesteld.  

9. Verlenen van décharge aan de leden van het bondsbestuur. 
 
Er wordt per acclamatie décharge verleend over het jaar 2016.  

10. Benoeming financiële commissie. 
 
B. Kuiken stelt zich na een periode van 8 jaar niet meer beschikbaar. De heren P. Heller, M. Pohan en 
J. Leijenaar worden gekozen voor de financiële commissie.  

11. Voorzien in vacatures. 
 
F. Buitenhuis is periodiek aftredend als voorzitter en R. Gajadhar als bestuurslid. Beiden zijn 
kandidaat gesteld door het bondsbestuur voor een nieuwe bestuurstermijn van 4 jaar. 
 
F. Buitenhuis geeft aan na de voorbije 8 jaar nog door te willen gaan . Er liggen kansen voor de sport. 
De gemeenten willen  bijvoorbeeld graag aan de slag met de verenigingen. 
 
R. Gajadhar geeft aan dat vooral de start als bestuurder niet eenvoudig was. Een project waar hij zich 
in een nieuwe termijn mee bezig wil houden is het direct benaderen van leden en deze ook meer 
binden door onder meer een app.  
R. Dannenberg merkt op dat een app een goed idee is. Dit kan fungeren als een soort bondsblad. 
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J. Leijenaar stelt dat het belangrijk is dat er nieuwe leden bij de verenigingen komen en denkt aan een 
soort pilot om bijvoorbeeld jeugdleden uit te nodigen voor de ONK. 
E. van der Weide wil ook de sportschoolhouders er meer bij betrekken. 
 
F. Buitenhuis wordt met 22 stemmen voor en 4 stemmen tegen herkozen tot bondsvoorzitter. 
R. Gajadhar wordt met 19 stemmen voor en 7 stemmen tegen herkozen tot lid van het bondsbestuur. 
 
F. Buitenhuis benadrukt dat hij er voor alle leden is en vraagt of er eventueel leden zijn die aan willen 
sluiten bij het bestuur teneinde een breder bestuur te krijgen. 

12. Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten. 
 
Er zijn geen voorstellen of amendementen. 
 
Bespreking openstaande actielijst:  
 
Licentiebeleid 
F. Flinsenberg stelt dat er een goed stuk ligt en dat er onder meer een inventarisatie van de huidige 
licentiehouders plaats zal moeten vinden  Een groot deel hiervan voldoet waarschijnlijk al aan het 
nieuwe voorstel. Jonge trainers zijn er meestal al aan gewend maar de mensen die niet in beeld zijn 
zullen er ook bij moeten worden betrokken en er moet de trainers wat worden geboden. Belangrijk 
aandachtspunt is ook de administratieve organisatie. 
 
P. Hulsbosch merkt op dat het nieuw voorgestelde licentiebeleid een scala aan zaken bevat onder 
meer ook voor behoud van de licentie. De bondsraad moet worden geïnformeerd over het stuk en 
besloten zal moeten worden of het licentiebeleid wordt zoals voorgesteld of toch anders. Op het 
bureau zijn de huidige trainers als geïnventariseerd. Hij stelt een piepbeleid voor waarbij mensen die 
niet geregistreerd staan zich dan vanzelf melden. 
F. Flinsenberg merkt op dat er kansen zijn maar ook bedreigingen. P. Hulsbosch merkt op dat het gaat 
om invoeren of niet. 
 
T. van de Molengraft is het eens met een beloningssysteem maar vindt ook dat we niet stil moeten 
blijven staan. Er moet een actie worden ingezet om meer leden te werven en te behouden. 
 
F. Flinsenberg stelt dat er samen beleid moet worden gemaakt en dat de mening van anderen ook 
moet worden meegenomen. 
Vz. merkt op dat het stuk ter informatie naar de alv wordt gestuurd en verzoekt om reactie/feedback. 
Aandachtspunten zijn onder meer kwaliteitshandhaving, formele afdekking, registratie en de 
administratieve organisatie.  
T. van de Molengraft merkt op dat een deadline voor invoering 2018 zou moeten zijn en dat er voor de 
reacties ook een deadline moet zijn. 
Vz.  stelt dat er een gedegen studie plaats moet vinden. 
 
M. Tapia vraagt naar het doel van het voorgestelde nieuwe licentiebeleid. 
F. Flinsenberg antwoord dat het onder meer gaat om kwaliteitsverbetering door b.v. bijscholing. 
P. Hulsbosch merkt op dat gebleken is dat er cursisten zijn die veel fouten maken. 
Vz. stelt dat de trainers bij moeten blijven met de ontwikkelingen. 
Alavi vindt dat er meer informatie moet worden verspreid onder de trainers. 
 
Kwaliteitsverbetering arbitrage:  
M. Argoubi merkt op dat er vanaf 2016 nieuwe regels door de WTF zijn opgesteld en dat er sindsdien 
verspreid over de hele wereld 9 cursussen zijn georganiseerd waarbij iedere keer weer een andere  
uitleg is gegeven. Dit maakt eenduidige informatie verstrekking niet eenvoudig. 
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Recent zijn 3 personen geslaagd voor de IR cursus en men is bezig de mensen op te leiden.   
B. van Assum vraagt wat het stappenplan is. 
M. Argoubi antwoord dat dit de eerder besproken 7-punten zijn zoals het geven van bijscholingen, het 
hanteren van een ranking en het inzetten op niveau.  
 
Marketingcommissie: 
R. Gajadhar heeft een aantal mensen in de eigen kring benaderd voor feedback en daar is onder 
meer de introductie van het nieuwe ledenadministratiepakket met de mogelijkheid van een app uit 
voortgekomen. Hij heeft ook gesproken met de karatebond. 
M.Tapia oppert om ook te kijken bij andere bonden. 
E. van der Weide stelt voor om bijvoorbeeld een hogeschool te benaderen voor het ontwikkelen van 
een programma. R. Gajadhar reageert dat dit begeleiding vergt en heel veel tijd kost. 
 
R. Gajadhar is bezig met het beheer en het wijzigen van het eigenaarschap van de facebookpagina.  
 
Wedstrijdclassificering: 
R. Gajadhar is bezig met een TBN ranking en publicatie op de website. 
M. Tapia merkt op dat de classificering niet een ranking van atleten zou betreffen maar meer om hoe 
de reglementering van diverse toernooien eruit moet gaan zien. 
Het document met nieuwe voorschriften t.b.v. vergunningaanvragen voor activiteiten  moet worden 
gecommuniceerd naar de clubs.  
   
Modulair danexamen en alternatieve breekplank: 
F. Flinsenberg merkt op dat uit onderzoek is gebleken dat er geen causaal verband is tussen zakken 
voor het examen en stoppen met taekwondo. Inzake de breekplank zal nader worden gesproken met 
P. Hulsbosch. De TC heeft inzake beide voorstellen een onderbouwd advies uitgebracht wat zal 
worden gedeeld met de alv. 
E. van der Weide vindt opnieuw bespreken een langzame werkwijze. F. Flinsenberg weerspreekt dit 
en stelt dat er moverende redenen voor zijn en dat er sprake is van zorgvuldige behandeling .  
G. van Braam merkt op dat er een aantal steekhoudende argumenten inzake de breektest worden 
genoemd en dat hier verder over zal worden gediscussieerd. 
 
VZ sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn inbreng.   
 

 
ACTIELIJST: 
 
1. Actualisatie licentiebeleid 28.06.2016 
 
2. Gedifferentieerde wedstrijdclassificering 28.06.2016 
 
3. Initiatieven voor ledenwerving en –behoud 14-06-2017 
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