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Notulen voorjaarsvergadering Taekwondo Bond Nederland – Nieuwegein, 26 juni 2018
(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, M. Tapia, P. Heller, P. Hulsbosch, M. Moutarazak, A. Tapia,
B. Tajaate, G. Kanters, C. Arnoldus, L. Garay,Narvaez, R. Karia, M. Dindin, R. Zohri, T. Ismail,
J. Leijenaar, M. Simon, S. van der Ham, R. ten Bergen en B. van Assum
Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter Vz.), M. Argoubi, R. Gajadhar en E. van der Weide
Overige functionarissen: M. Pohan en M. van Keulen
Afgemelde afgevaardigden en functionarissen:
F. Flinsenberg, P. Dibbets, C. Soumeru, M. van Braam, T. Oude Luttikhuis, A. Heinz en R. Bakker
1.

Opening.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2.

Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie.

Leden notulencommissie: M. Simon en S. van der Ham
Leden stemopnamecommissie: A. Tapia, M. Dindin en R. ten Bergen
3.

Mededelingen en ingekomen stukken.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerkersovereenkomst
opgesteld. Inmiddels hebben bijna 90 verenigingen deze getekend geretourneerd.
Het tuchtrecht seksuele intimidatie is uitgebreid met een meldplicht voor begeleiders. Iedere
bestuurder en begeleider van een sportbond, sportvereniging of sportschool is hierbij betrokken en
verantwoordelijk. NOC*NSF is momenteel bezig met de implementatie.
Na de zomer worden in de districten breedtesport clinics georganiseerd waarbij aansprekende
sporters worden betrokken.
De contributie inkomsten voor 2018 bedragen momenteel zo’n € 180.000
Er zijn diverse clubs die hun clubcontributie voor 2018 nog moeten betalen.
De ONK was van hoog niveau en is fantastisch verlopen. Dit jaar is tevens een WTE coachcursus
aangeboden. Streven is om ook een ONK stijl als hoog niveau G-toernooi te organiseren. WTE heeft
toegezegd dat voor de ONK sparring en stijl 2019 geen erkenningsbijdrage hoeft te worden betaald.
NOC*NSF heeft haar reserveringsbeleid herzien en beveelt de opname van een continuïteitsreserve
aan. De TBN hanteert dit al sinds enige jaren.
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Tijdens de NK sparring in Den Haag is voor de eerste keer een para-wedstrijd gedraaid en tijdens de
EK para in Plovdiv heeft een Nederlandse deelnemer meegedaan.
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Het recente danexamen is mede dankzij de inzet van de examinatoren en andere vrijwilligers goed
georganiseerd en verlopen.
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In de eerste helft van 2018 zijn een aantal aansprekende sportieve resultaten behaald. Tijdens de WK
Beach behaalde Soraya Wahjudi goud op het onderdeel poomsae freestyle, Joel van der Weide
behaalde zilver bij recognizeg poomsae individueel en Helene Hu brons. Bij het onderdeel recognized
poomsae pair behaalden Teun van Otterdijk en Helene Hu brons.
Dina Pouryounes Langeroudi behaalde zilver op de EK sparring senioren en Isabeau van Droffelaar
brons op de WK sparring junioren.
4.

Vaststellen notulen najaarsvergadering 20 december 2017.

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

Jaarverslag 2017.

Het jaarverslag dient naast als een overzicht van de activiteiten onder meer ook als verantwoording
richting NOC*NSF.
Het brons van Reshmie Oogink op de WK senioren was een absoluut sportief hoogtepunt.
Er zijn weer een aantal functionarissen op belangrijke internationale bestuursfuncties actief geweest.
De basisbijdrage van ca € 50.000 voor algemeen functioneren staat voor de toekomst onder druk.
Er heeft een audit van de trainersopleiding plaatsgevonden en deze is positief beoordeeld. Dit
betekent onder meer dat de opleiding aan diverse kwaliteitscriteria voldoet.
Het jaarverslag 2017 wordt per acclamatie vastgesteld.
7.

Verslag van de financiële commissie. (behandeld voor agendapunt 6)

Het verslag van de financiële commissie wordt doorgenomen en commissielid P. Heller geeft een
toelichting. Het in de conclusie genoemde bedrag van € 8.8031 moet zijn € 8.831
Geconstateerd is dat bij bestuur en directie een grote nadruk ligt op kostenbewustzijn.
Het ledenaantal is gedaald en diverse clubs geven niet alle leden bij de bond op. Het bestuur heeft
hier op ingespeeld door diverse regels aan te passen teneinde deelname aan en organisatie van
laagdrempelige activiteiten te bevorderen.
De AVG is ook van toepassing op clubs. De TBN heeft vouchers afgenomen voor het AVG
stappenplan voor verenigingen en stelt deze gratis beschikbaar voor de aangesloten clubs.
J. Leijenaar merkt op dat de ONK veel heeft bijgedragen aan het resultaat en dat dit onder meer met
dank is aan de inzet van de vrijwilligers.
Vz. merkt op dat er wel rekening moet worden gehouden met de overheadkosten en dat de activiteiten
zonder de grote inzet van de vrijwilligers niet zijn te organiseren.

Er is sprake van een positief resultaat en voorstel is dit toe te voegen aan de continuïteitsreserve.
Ontvangen subsidie voor trainingsmaterialen (materiële vaste activa) wordt toegewezen aan het jaar
waarin deze worden besteedt.
Bij de accountantscontrole is onder meer gesteld dat de administratie goed is gedocumenteerd en er
is een goedkeurende verklaring afgegeven.
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Financieel verslag 2017. (behandeld na agendapunt 7)
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J. Leijnaar merkt op dat er iets gedaan moet worden aan de clubs die weinig of geen leden opgeven.
Vz. reageert dat er maatregelen worden getroffen om de controle toe te laten nemen.
De jaarrekening 2017 wordt per acclamatie vastgesteld.
8.

Vaststellen balans en staat van baten en lasten over 2017.

De balans en staat van baten en lasten wordt per acclamatie vastgesteld.
9.

Verlenen van décharge aan de leden van het bondsbestuur.

Er wordt per acclamatie décharge verleend over het jaar 2017.
10.

Benoeming financiële commissie.

De heren P. Heller, M. Pohan en J. Leijenaar worden herkozen als lid van de financiële commissie.
11.

Voorzien in vacatures.

Er zijn geen aftredende leden van het hoofdbestuur. Men wordt er op geattendeerd dat er diverse
vacatures voor onder meer districtsbestuurder zijn.
12.

Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten.

Er zijn geen voorstellen of amendementen.
Vz. meldt dat ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de TBN enige leden o.a. G. van den Berg
een reünie voor oud gedienden voorbereiden.
ACTIELIJST:
1.

Opstellen gedifferentieerde wedstrijdclassificering 28.06.2016

2.

Ontplooien initiatieven voor ledenwerving en -behoud 14-06-2017
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