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Notulen najaarsvergadering Taekwondo Bond Nederland – Nieuwegein, 20 december 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, C. Arnoldus, L. Garay,Narvaez,  
R. Karia, M. Dindin, R. Zohri, J. Zareei, T. Ismail, M. Simon, S. van der Ham en B. van Assum 
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter Vz.), M. Argoubi, F. Flinsenberg en R. Gajadhar 
Overige functionarissen: G. van Braam en M. van Keulen 
 
Afgemelde afgevaardigden en functionarissen: 
T. Oude Luttikhuis, P. Dibbets, H. Boelens, A. Alavi, J. Leijenaar, R. Bakker, R. ten Bergen, H. Heinz, 
M. Pluijmakers, M. Zareei en I. Baetsen. 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met een dankwoord voor de 
steun die hij heeft ontvangen na zijn ongeval. 

2. Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie. 
 
Leden notulencommissie: M. Simon en S. van der Ham 
Leden stemopnamecommissie: T. van de Molengraft, P. Heller en M. van Keulen 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
De afgelopen periode is de sport op diverse gelegenheden geprofileerd en zijn contacten gelegd die 
wellicht mogelijkheden voor Taekwondo bieden. Recent zijn ook een aantal aansprekende prestaties 
geleverd zoals het brons van Reshmie Oogink op de WK sparring, de 2 zilveren medailles (Nilla 
Brostrom en Sasja van Wanrooij) en de bronzen medaille (Milan Molle) op de EK cadetten, 3 
kwartfinaleplaatsen op de EK junioren en het brons van Bodine Schoenmakers op de EK OWC. 
 
Het NK stijl met meer dan 160 deelnemers en het danexamen met ook veel deelnemers waren een 
succes. De eerste Para zwarte band is behaald en op het komende NK sparring wordt als pilot 
eventueel een demo partij georganiseerd. De voorzitter van World Taekwondo, de heer Choue, is 
benoemd tot boardmember van het Para IOC. 
 
De door het bestuur uitgevoerde zelfevaluatie is positief verlopen. 
 
De gemeente Den Haag heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de aanschaf van trainingsmaterialen 
en electronische scoringssystemen ten behoeve van het RTC Den Haag. 
 
Ten aanzien van de contributies is het teleurstellend dat er eerst veel aanmaningen verstuurd moeten 
worden voordat diverse leden hun contributie betalen. 
 
4. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 14 juni 2017. 
 
T. van de Molengraft wil graag een betere omschrijving van de punten op de actielijst en vermelding 
van wanneer een actiepunt zou moeten zijn afgehandeld. Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen. 
De notulen worden per acclamatie vastgesteld. 
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5. Vaststellen jaarplan en begroting 2018. 
 
R. Karia vraagt naar de technische staf. Vz. antwoord dat er regiotrainers en bondscoaches zijn die 
ondersteund worden vanuit het bondskantoor. 
 
T. van de Molengraft stelt voor de punten voor ledengroei en –behoud te benoemen en een groepje 
op te zetten die activiteiten gaat ontplooien om leden te werven.  
M. van Keulen merkt op dat de TBN diverse initiatieven voor ledenbehoud en -werving onderneemt. 
Vz. merkt op dat er sprake is van een daling van contributie inkomsten en dat het belangrijk is om de 
infrastructuur overeind te houden Er zijn een aantal clubs die minimaal leden opgeven. Men vraagt 
veel service maar de betaaldiscipline ontbreekt. Komend jaar zal begin januari worden gefactureerd 
en worden eventueel aanmanings- en administratieve kosten in rekening gebracht. 
 
M. Tapia oppert het inschakelen van “no cure no pay incasso”. 
Vz. stelt dat dit een optie is en dat overigens bij vele sportbonden sprake is van een dalende lijn. 
T. van de Molengraft oppert voor de betaling het koppelen van ideal. 
P. Hulsbosch oppert het verplicht automatisch laten betalen. 
F. Flinsenberg stelt dat het gaat om de betalingsdiscipline. 
M. van Keulen attendeert op een aantal zaken zoals juridische grondslag en minderjarige leden, Als in 
2018 de nieuwe AVG in werking treedt zal dit nog meer gaan spelen. In het verleden is gebruik 
gemaakt van automatische incasso’s maar was er sprake van relatief veel storneringen. 
Vz. merkt op dat coaches ook betalend bondslid moeten zijn.  
A. van de Klundert vraagt of niet actieve leden worden uitgeschreven. 
 
Per acclamatie wordt besloten de jaarcontributie 2018 voor aangesloten sportscholen en verenigingen 
te verhogen naar EUR 100,-  
T. van de Molengraft vraagt wat er met de extra verhoging wordt gedaan. 
Vz. geeft aan dat dit voor de contributie inkomsten is. 
 
Het jaarplan en de begroting 2018 worden per acclamatie vastgesteld. 

6. Voorzien in vacatures. 
 
E. van der Weide is kandidaat voor een bestuurslidmaatschap en geeft aan het bestuur te willen 
helpen en dat zijn interesses met name liggen op het gebied van stijl en marketing. 
R. Karia vraagt wat hij als eerste zou willen veranderen. 
E. van der Weide wil niet zo zeer dingen veranderen maar zaken spoediger voor elkaar krijgen  Hij wil 
meer sociale media inzetten en mogelijk funding vanuit bedrijven realiseren. 
F. Flinsenberg merkt op de hoeveelheid werk aanvankelijk ook te hebben onderschat. 
E. van der Weide wordt met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen gekozen tot bestuurslid. 

7. Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten. 
 
Er zijn geen voorstellen of amendementen. 
 
ACTIELIJST: 
 
1. Opstellen gedifferentieerde wedstrijdclassificering 28.06.2016 
 
2. Ontplooien initiatieven voor ledenwerving en –behoud 14-06-2017 
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